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ُ
�� مدونةهذه البحوث واملقاالت رت ِش �  

 “ القسوة لدى صدام حس�ن“ 

مجيد محمد دكتور باحث اللل  

......................................................................................... 

 :�� تقديم املدونةد يمجيذكر د. محمد 

 محاولة لتقديم تحليل نف��ي ل�خصية الرئيس صدام هذه“ 

.اعتمدت ف��ا ع�� عرض سمات ومالمح من �خصيتھ قبل تقديم ..

أعتقد أن تقديم تلك املحاولة يتطلب  ١.. التحليل ال��ائي لنفسيتھ

عرضا وتوثيقا الحداث تار�خية حدثت �� عهده حيث تلقي تلك أالحداث 

نظرة ع�� �خصيتھ وهو هدفنا الرئيس و�� نفس الوقت نفسر مجرى 

تلك األحداث من خالل نفسيتھ. هذه املحاولة لن تكون �املة لسبب 

ال�خصية ال�ي نب�� رئي��ي هو أ��ا تمت من دون التحدث املباشر مع 

وللتغلب ع�� ذلك النقص اعتمدت �ش�ل رئي��ي ع��  .. تحليلها نفسيا

الوثائق ال�ي عملت جاهدا ع�� التحري من �ح��ا وكذلك ع�� مراجعة 

باالضافة ا�� أحاديث �خصية مع .. �خطابات واحاديث وكتب الرئيس

ديدة .ومراجعة ملولفات ومقاالت ع.. حز�ي�ن قدماء �انوا يلتقون بھ

حاولت جهدي أن أكون حياديا فقصدي ليس االساءة بل  .. كتبت عنھ

محاولة لفهم ماحدث من خالل فهم �خصيتھ ع�� حقيق��ا وليس 

 “ ..  حسب تصورا مسبقا أن �ان للتعظيم أو لالساءة
 

  

  باتكلا ةمدقم ىلا ھتیصخشو ھتامسب صاخلا لصفلا میدقت مت۱ 
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: ولالفصل اال

 شوارب ونرجسية
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 بها نيووافو السياق وفق خطوها عليكم السالم- الصحفي السكرتير“ 
 .مطبوعة

 رجالال شوارب من يجعلون فيهم وانتم المجيد تأريخهم عبر العرب كان
 لتفردا كان حيثما جنسهم مسؤولية لتحمل استعدادهم ورمز التزامهم محط
 األهل يعز ما كل في وحدهم الرجال واجبات من الصفة هذه أساس على

 على يورغ شارب وكل شواربنا فينا واعز اهللا أعزنا ولقد...  والوطن والشعب
 حتى المنازالت والوان أنواع وتعدد كثرة ومع والشعب والوطن أمته

 اقعاًو وليس، العقل خيال أنواع من نوع تذكر عندما وكأنها بعضها صارت
 أذنب معافى عزيزاً العراق امتحانها من وخرج راقالع ضد فعالً حصل قد
 وهذه العراق أهل شجاعة يلوي أن أيضاً اهللا بأذن العدو واخفق، اهللا

 في مقاده مثلما الوغى وسوح محناتها في قادهم من شوارب في الشعيرات
 نم الشعرات هذه أضع اذ واليوم. والمجد والفضيلة واالعمار البناء سوح

 أن أردت هذا في فأنني المعارك، أم جامع في كملدي وديعة شواربي
 من جزء هوو تأريخي اليكم اودعتها التي المعاني كل جانب الى تتذكرون

 بعد تتحمله ام وبمعاني بها تنتخون ولكي أعمالكم، وجليل فعلكم فضائل
 ضد أجنبي حاول كلما الصمد القادر األحد الواحد على تتكلون أن

 نوااليما والكرامة العزة طريق عن منحرف رفانح أو  الجليلة معانيكم
 حماية مع الشوارب هذه شعرات تحموا وان، واالمة الشعب طريق، والمجد
 اهللا..  برأك اهللا..  أكبر واهللا ودينكم، أمتكم وبعز بعزه تعزوها وان العراق

 “ ... أكبر

  ٢٠/٥/٢٠٠٢ حسين صدام
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، ھ�حكم سابقة سنوات �� توجد وان و��، بظاهرة صدام الرئيس عهد تم�� 

 العراق تأر�خ �� مسبوقة غ��  مستو�ات ا�� بوصولها عهده �� تم��ت لك��ا

 عبادة ظاهرة و�� آخر  بلد أي تأر�خ �� مسبوقة غ��  ور�ما ا�حديث

 .ال�خصية

  لعبت عوامل ثالثة استعراض تتطلب الظاهرة هذه دراسة
ً
 ذهه بناء �� دورا

 ع�� الذات ألعالء املتأصلة وحاجتھ سھنف الرئيس رغبة االول  الظاهرة،

 والعامل الرسمي واعالمها وا�حزب الدولة أجهزة تملق والثا�ي، األخر�ن

 .ال�خصية عبادة صرح ارساء �� العوام دور  الثالث

 

  الرئيس دور

  الرئيس لعب
ً
 �� محسو�ة بخطوات ذلك ابتدأ، الفرد عبادة ترسيخ �� دورا

 ، الثورة قيادة مجلس رئيس ئبنا بمنصب �ان عندما السبعينات
ً
 فمثال

 صدام زارنا“ ا�حادثة هذه األذاعة دولة كتابھ �� الز�يدي ابراهيم أورد

 الك��ى  الصالة �� والتلفز�ون  األذاعة أقسام برؤساء واجتمع حس�ن
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  واليفقھ السلم أول  �� مايزال �ان. ال�افت��يا فوق  الواقعة
ً
 أمر  من شيئا

  �ان لكنھ. الناس أغلب من معروف وغ��  األجتماعات
ً
 مباشرة ع�� عازما

 ع�� الناس حمل األول  :أمران آنذاك �شغلھ �ان. القمة نحو  صعوده طر�ق

 أال  أ�يي ال  وهذا، الرئيس ��يبة يليق بما ومعاملتھ، القادم الرئيس اعتباره

 كذل عكس والثا�ي. الوقار وتصنع والعبوس والصرامة ا�جدية من باملز�د

 
ً
 �عطف القلب طيب ومخلص كمنقذ بھ والتعلق بحبھ لناسا اغراء. تماما

 .القوي  قبل الضعيف ويساعد الكب��  قبل الصغ��  ع��

 األعالم مشا�ل عرض �� ا�حاضرون ينطلق بأن منھ بطلب األجتماع بدأ

 �ع� وا�ح. ناشطة مزدهرة أعالمية مس��ة انطالق دون  تحول  ال�ي والعقبات

 جالم �� القرار  وصناع خ��اء باعتبارنا، املصارحة �� ن��دد أو  ن��يب أال 

  يومها و�ان، قاطع رمضان ف��ض -قولھ حد ع�� - األعالم
ً
 لقسم رئيسا

 ، األذاعة �� الر�ف
ً
  و�عثيا

ً
 ، م��لفا

ً
 ، منافقا

ً
 ؤونش و�� األذاعة علم �� أميا

  .سواء حد ع�� الر�ف

  صدام فخاطب
ً
 .عدي أبا :قائال

 .عدي أبا لست صدام عليھ فرد

  .صدام يقرف فقال

 .)رفيق(ـ ب لتنادي�ي حز�ي اجتماع �� لسنا :عليھ فرد

 .صدام أستاذ :لھ وقال رمضان فاحتار 

  لست أنا عليھ فرد
ً
 .أستاذا

 ، وح��تھ ارتباكھ وازداد

  ال�حاف سعيد محمد بادر  وهنا
ً
 ، النائب السيد قل :قائال

 .النائب سيادة فقال

 .“ تفضل :خفية بابتسامة صدام فرد

 الكتاب من مجموعة مع النائب السيد أجتمع التدر��� نجمھ دصعو  و�عد

 دورهو  حياتھ عن تتحدث ال�ي معلة األم��  لعبد الطو�لة األيام رواية فخرجت
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 الرواية �خصيات أسماء �انت.قاسم الكر�م عبد اغتيال محاولة ��

 دالسي أختاره فقد الرواية بطل أسم عدا معلة األم��  عبد اختارها مستعارة

 جاع� مف��س طائر  هو  رأيھ �� فالصقر . الصقر محمد و�ان لنفسھ ائبالن

 .بھ التشبھ فاختار  الطر�دة بمهاجمة يقوم

 مجلة خصصت ١٩٧٨ عام �� وعائلتھ معھ لقاء املرأة مجلة اجرت أن و�عد 

 حس�ن صدام مع ساعة ١٠٠ عنوان تحت معھ �حوار  صفحة ١٨ باء الف

 .١٩٧٩ عام �� ذلك و�ان

 دأمب ع�� أحاديثھ يركز�� صدام الرئيس �ان النائب منصبب �ان عندما

 ازاحة �عد �املة بصورة اختفى املبدأ هذا لكن ل�حزب ا�جماعية القيادة

 .الرمز القائد مبدأ محلھ وحل البكر  الرئيس

 ورغبتھ دوره عن لھ أحاديث عدة �� تطرق  الرئيس منصب تو�� أن و�عد

 املن�ج« املرات أحدى �� قال حيث نالسن� ولالف رحيلھ �عد عصره تخليد ��

  ليس نحن، بنيناه الذي
ً
 من .سنة ثالث�ن او  عشر�ن او  سن�ن لعشر  من�جا

 ـ اقل اك��، سنة، ثمان�ن سبع�ن، ا�� حس�ن صدام عمر  يصل ان املمكن

 وظهره الفرس يمتطي وهو  سنة ١٢٥ عاش أعمامنا من واحد لدينا �ان وان

 او  هللا، خ��  عدنان او  سنة، ثمان�ن او  سبع�ن صدام عاش اذا. منحن غ�� 

 ن��اءبا املن�ج هذا ينت�ي فلن. .. رفيق فالن او  ابراهيم عزة او  ا�جزراوي، طھ

 ملھع س��فع املن�ج هذا. فينا خ��  فال  اعمارنا، بان��اء انت�ى اذا. اعمارنا

 ومن ضم��نا من املستخرجة ا�حالة هو . العراق �� �عد يولدوا لم الذين

 قادمة سنة ٦٠٠٠ وا�� ماضية، سنة ٦٠٠٠ ع��  عمقها ب�ل سا�ياال� عقلنا

“. 

 �س ز�ن ��ي علينا يكول  شعبنا ملن ..  نفرح..  نحب“ قال أخرى  مرة و��

 يقال راح سنة ار�عمئة أو  سنة ستمئة أو  ٥٠٠ �عد انو  �عتقد ملا أك��  نفرح
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 لطموحا هذا مثل واظن.. أيجا�ي ��ي عنا يقال. .. التار�خ ذمة �� واحنا عنا

 .“ مشروع غ��  طموح �عت��و أحد وال  علينا يزعل محد..  مشروع

  وورد
ً
 نحن“ ٢٥/٦/١٩٨٣ بتأر�خ الصادرة الثورة جر�دة �� لھ حديث �� أيضا

 انماو  فحسب ��ا �ع��  ال�ي مم��اتھ ب�ل ا�حاضر  ليس هو  بھ �ع�ي ما أهم

 �� أك ��منا هذا... االن من السن�ن مئات �عد التار�خ سيقولھ ما هو  األساس

 “ .ا�حاضر من

 عم مقابلة ففي �حفي�ن عدة انتباه بالرئيس األعالمي األهتمام لفت

 سيادة“ السوأل هذا ال��جس برجس وجھ ١٩٨٢ عام كو�تي�ن �حفي�ن

 سنجل نحن.. للذات انتقاد أنھ ولو  التعقيب �� �� �سمح أن أرجو  الرئيس

 �� الهرم قمة ع�� وهو  منا واحد وهو  حس�ن صدام الرئيس السيد مع

 ا�� بحاجة أنتم.. والقاعدة الساحة �� مايدور  ع�� يطلع أن والبد العراق

 العرا�� واالعالم العام العر�ي األعالم عن اتحدث أن وار�د.. القاعدة أراء

  اعت��ه وانا.. خاصة بصيغة
ً
  انتقادا

ً
 املالحظ من.. م�ي يقبل أن أرجو  ذاتيا

 العرا�� االعالم لكن... واحبة واعزاء واناخ هم العراق �� األعالمي�ن �ل أن

 املعركة يدير  الذي أن العلم مع حس�ن صدام الرئيس السيد البراز  م�خر 

 ال�ل.. رجل أم امراة �ان سواء العراق �� فرد �ل السالح وحمل وض��

 ذهه ي��ز أن العرا�� االعالم ع�� فينب��.. املعركة �خدمة ام�انياتھ �خر 

 .الناحية

 العليا والقيادة.. ورغباتھ الشعب لطلبات منفذ اال  ماهو  حس�ن صدام

  م�خرة
ً
 يكون  قد حاصل وماهو .. ورغباتھ الشعب طلبات لتنفيذ أيضا

 ح�ى مع�س ولكن الدولة بيد فاالعالم الكب��ة واملسؤوليات املشاغل �سبب

 األعالم أجهزة أن الور�ا ز�ارة �� كنت حيث الشديد األسف مع الغرب ��

 بجان هناك �حيح حرب حالة ��.. مقصود و�ش�ل العراق خبار أ ع�� �عتم

  أقول  ما يصدقون  قد ابرازه ضروري 
ً
 جميع نتب�ى الكو�ت �� نحن طبعا
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 ال�ي الصياغة عن تختلف قد بصياغة املعارك ونتائج العراقية األخبار 

ر  أن يجب أنما ا�خ��  ��ا يصاغ
ّ
 �� العرا�� الشعب دور  البراز  األعالم ��خ

 .النقط لهذه آسف ضوعاملو  هذا

 

 ١٩٨٢أيلول /سبتم��  ١٠جر�دة ا�جمهور�ة 
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  :الرئيس
ً
  أبدا

ً
  مسرور  أنا أبدا

ً
  جدا

ً
 ماألعال  أن املؤكد من العرا�� األعالم طبعا

 يسل الكو��ي االعالم أن �سبب املوضوعات تناول  �� منھ انجح الكو��ي

 و�تفاعل دولة مأعال  العرا�� واالعالم الدولة مع يتفاعل وانما دولة أعالم

 وطاملا حقيقة هذه.. بآخر  أو  بقدر  موجود عليھ الدولة فثقل ..  الدولة مع

  هناك أن نتوقع أن يجب دولة أعالم أنھ
ً
  ثقال

ً
 الدولة حلقات من عليھ واقعا

 �� األبداع كهامش ليس فيھ األبداع هامش.. واملوظف الوظيفة ترتيب..

 الشعب من مواطنون  هم األعالم �� العراقيون  يبقى لكن اعالمكم

 .الشعب يتصرف مثلما يتصرفون 

 عقلك ا�� تصل اجابة تر�د كعر�ي أنت املهم وانما أجيب أن املهم ليس

 عم املتفاعل ضم��ك �� لالمام ا�حركة �� معلومات تضيف أن وتر�دها

 دامص موضوع �� االعالمي�ن أن األكيد ال��يء. يدك �� أو  عقلك �� العراق

 كمان لهم قال حس�ن صدام أن األكيد وال��يء واطن�نكم يتصرفون  حس�ن

 أك�� �س��ون

 وهم عل��م ضغطت قد كنت سنوات سبع من .. زمن ومنذ ينب�� مما

 معهم ودخلت حس�ن صدام عن ا�حديث �� األطار  هذا من األفالت يحاولون 

 
ً
 ع�� انتقادات عندي أنا االن نتحدث كما املوضوع معهم وفتحت نقاشا

 امصد نقطة �� املوضوع هذا �� حس�ن صدام أسمھ عرا�� نكمواط األعالم

  يكون  أن ينب�� حس�ن صدام أن �� اجابا��م حس�ن
ً
 العراقي�ن ل�ل رمزا

 الةح ألن ذلك األن موسكو  تحتاجھ مما ر�ما... أك��  للرمز  يحتاج العرا�� ألن

  العراق �� وألن. عميقة حالة التخلف وحالة جديدة حالة التكون 
ً
 أديانا

 لصدام يكون  أن التصرف �� أو  األعالم �� ينب�� أذن وقوميات ائفوطو 

 بدال  حص��م �عت��ونھ هوالء �ل أن رأينا ما فاذا.. هوالء ل�ل حصة حس�ن

 �يو�ناقشون.. والواقع األحساس ب�ن التفاعل عملية تز�د كحالة ابرازه من

 أن نقول  نحن.. حس�ن صدام عن يتحدث ال  اعالمنا طيب �� يقولون ..

  يكتب الفال�ي ل�اتبا
ً
 لةطف رأيت هل.. دولة موظف أنھ األساس ع�� مقاال
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  قرأت ما يوم ��
ً
 موظفة هذه هل طيب حس�ن صدام أسم فيھ ليس �شيدا

  رأيت هل طيب ال  أقول .. الدولة ��
ً
 صدام ف��ا اليوجد قصيدة قرأ شاعرا

  رأيت وهل.. مرة كذا حس�ن
ً
 نحس� صدام ذكر  دون  الثورة عن يتحدث فالحا

 ا�حرب.. اب��ا فقدت أو  املعركة �� زوجها فقدت أمرأة أو  �سيط عامل أو 

  ليست
ً
 ��.. األمة عن دفاع.. العراق عن دفاع ��.. حس�ن صدام عن دفاعا

 لك يقلن لن الشهداء أرامل ا�� النساء ا�� اذهب أنت.. ا�حالة مكونات �ل

 ثم الوطن يأ�ي ثم.. حس�ن لصدام فداء تقول  ما أول  للوطن فداء زوجها

 .“ الثورة

 

 هذا دار  ٢٦/١/١٩٨٣ بتأر�خ وال���غالي�ن األسبان ال�حفي�ن مع لقاء و��

 ا�حوار
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 �عرف أن ونود سنوات عدة منذ البلد ��ذا معرفة لدي :ال�حفي“ 

 صغ��ة، مفاجأة أفاجكم أن وار�د خطاباتكم قرأت فقد بالعمل اسلو�كم

  شبھ� بما، الغر�ية عقليتنا �سبب لنا يبدو  ما
ً
 ، الزعامة اح��ام من نوعا

ً
 مثال

 
ً
 وهذه البطل الزعيم املوهوب، الزعيم، الرئيس سيدي يدعونكم أحيانا

  تذكر  لم الصفات
ً
 اناس هناك أن يقال أسبانيا و��. البلد هذا �� سابقا

ً
 هم ا

 اق؟العر  ع�� و�نطبق �حيح هذا هل نفسھ، البابا من أك��  البابا، أنصار 

 العراق عاش سنة ثمانمائة من أك��  منذ... �عم... ر بآخ أو  �ش�ل :الرئيس  

 األجن�ي االحتالل تحت أما ف�ان.. ١٩٦٨ عام تموز  ثورة ح�ى دامس ظالم ��

 وطنية، عراقية أنظمة أ��ا أساس ع�� السلطة تقود أنظمة حكم تحت أو 

 يحرق  بحيث الكثافة من السلطة مركز  من يتطاير  الذي الشرار  أن اال 

 ايحصده ال�ي للنتائج مماثلة نتائج عن �سفر  العراق، من واسعة مناطق

 .مباشرة بصورة األجن�ي يحكمھ عندما العراق

 

  العراقيون  دفع لقد
ً
  ثمنا

ً
 مكرام�� حساب ع�� املرة التجارب هذه �� غاليا

 لعراقي�نا أن يبدو  هنا ومن.. املستقلة الوطنية لل�خصية ��يئتھ ينب�� وما

 جزء وانھ ��ا، مروا ال�ي التجارب �ل عن يختلف حس�ن صدام أن وجدوا
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 أخذي ال  أنھ كما مسبق، بقصد يخطىء ال  أخطأ وان ملص�ح��م، يفكر  م��م،

 عيدةالس وا�حياة والرفعة واملجد العز  للعراقي�ن و�ر�د أجن�ي، من استشارة

 .الهانئة املستقرة

 فعندما بأنفسكم، التفس��  هذا تجدوا أن و�ام�انكم تفس��ي  هو  هذا

 طالب التاك��ي، سائق العامل، الفالح، البسطاء، الناس لون �سأ

 بنفس يجيبونكم ترو��م سوف ال�جائز، الشيوخ الصغار، االبتدائية،

  �عب��ا��م أخذت وان األتجاه،
ً
  .“ آخر شكال

 سؤالها عن ١٩٩٠ عام ABC محطة من سو�ر  دايان مع لقاء �� جوابھ و�ان

 حليب كمية أي �� موجود حس�ن صدام“ العرا�� الشارع �� صوره لك��ة

 نأال  العرا�� يرتديھ وجديد نظيف جاكيت أي �� وموجود، للطفل �عطى

  و�ان
ً
 �ان مما أفضل غذاء وجبة أي �� وموجود، الثورة قبل منھ محروما

 العراق نفط حول  الذي القرار  �� وموجود الثورة قبل العرا�� يتناولها

 ل�يا التسهيالت �ل �� وموجود، األجانب ا�� يذهب �ان أن �عد للعراقي�ن

 طفلها يترم �ان بينما مستشفى �� طفلها تضع ال�ي العراقية للمرأة تقدم

 .“ مزرعة �� األرض ع��

.  “الصور  وضع ع�� نج��هم الذين نحن وليس الصور  يضعون  هم ولذلك“ 

 ليق�ع عن“ العرا�� ا�خوف مع سنوات“ مذكرا��ا �� فكتبت سعيد هاديا أما

 �ان امل�اتب ��“ الناس بيوت �� صدام ونائبھ البكر  الرئيس نم �ل صور 

 أما، نللزعيم� األخبار  ومواقع الصور  �شر  �� وقياسات �عبارات ي��جم الوالء

 ��اأ أعتقد ال  واساليب بطرق  األوامر  تصلنا ف�انت السكنية االحياء ��

 أو  معارف من أ�خاص �� �ل �� فهناك العالم، �� بقعة أي �� موجودة

 باملخابرات. ما عالقة لهم أن �عرف، البيوت ال�حاب أ�سباء أو  أقارب

 و أ وثيقة ع�� توقيع من، معامال��م للس�ان �سهلون  �انوا أل��م كيف؟

 �انوا هوالء... ا�خ طلب تجديد أو  مدر��ي أونقل بناء رخصة ع�� حصول 
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 رة�از  ففي :مركز لكنھ، عابر كالم م��ا، �جيبة أوامر  يمررون  كيف �عرفون 

 - احدهم
ً
 رأسھ يرفع واملرق  والتمن الكباب صينية وامام الدار  ألهل -مثال

 والسيد الرئيس صورة تضعون  ال  انكم أرى  :ا�جدران ع�� بنظره و�جول 

 ل أقو  أنا... �ع�ي“ د�علقوها �لهم معودين يا“؟ ملاذا ؟الصالون  �� النائب

 الشعب �لو - الذ�ي و�ان! ؟الرأس بوجع شلكم... �ع�ي احتياط... أفضل

 وهكذا، الكالم هذا وراء ما �عرف -مقهور  ومعظمھ وملاح، ذ�ي العرا��

 صورت�ن أع�ي .. صورة واملرشد النا�ح من تطلب أن األخت أو  األم تضطر 

 !وتخلص لتعلقهما

 أو  الرئيس صور  صدرت اذ، ف��ة ذات نفسها خففت قد القبضة ولعل

 .“ !دقيقة ل� معكم :تقول  وكأ��ا حائطية ساعات داخل النائب
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 حباملسي وش��ها نفسھ قارن  األردن ا�� �امل حس�ن ابنتھ زوج فر  عندما

 ،املسيح السيد ��وذا خان كيف �عرفون “ ١٩٩٥ عام �� خطابھ �� ورد حيث

 والطمع، توهم ور�ما، ا�حوار��ن من عشر  ا�حادي ال�خص �ان أنھ مع
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 �� تحقق أن مجرد أنب والعنوان والوجدان الضم��  فيھ يأكالن والغ��ة

 السيد يفةخل ليجعلھ يكفي املسيح السيد �شبھ مايجعلھ، هللا بارادة مظهره

 دق يكون  أن �عد، الدنيا سلم �� درجة فيصعد ا�خيانة طر�ق عن املسيح

 ببس ع�� الدال املختصر  ا�جواب يكون  وقد. ��وذا خان وهكذا بالعار  تلطخ

. ا�حوار��ن من النھ خان ��وذا أن هو ، ا�حوار��ن من أنھ مع، ��وذا خيانة

 األعداء وجعل، ا�حوار��ن من أصبح عندما قتلھ قد طمعھ ألن ذلك

 ع�� طبعف ايمانھ فاه��  والضم�� ، والعقل النفس �� �غرات فيھ �س��دفون 

، ل�نوالضا الكفار  ا�� اشارتھ ف�انت، ال�اذبة الر�اء قبلة املسيح السيد

 القرار  �� الش�ل عل��م أختلط أن �عد، املسيح السيد هو  من ليعرفوا

 .“ ألفصل

 

، لقاملط معناه ��، األختيار تحسنوا لم ملاذا ولكن منكم قائل يقول  وقد“ 

 ةحص هما املطلقة والدراية املطلق املع�ى أن لكم فنقول  ،؟تختارون ملن

، املر�ض ومرض املنحرف انحراف وان، وحده الرحيم الرحمن، ا�جليل

  يلغيان ال  قد ال��ائية، بالنتيجة
ً
 يةموضوع أو  البداية اختيار  صواب دائما

  وأن، أسسها ودقة
ً
  �ان ما السالم عليھ نوحا

ً
 لم من تزوج عندما مخطئا
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 أباه ألن خطيئة من السالم عليھ البراهيم وليس الهاو�ة �� ف�انت تطعھ

 لثامنا القطري  املؤتمر  بدء قبل لھ خطاب و��. “ ��تد ولم الضال�ن من �ان

 .٢٠٠٠ عام �� البعث �حزب عشر 
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 العراق قطر  لقيادة اختياره املجتمع�ن ع�� يجب من صفات الرئيس عدد

 :فقال

 ت��ين �عبتم اذا الذين من فاختاروه جمعكم، �� حاديا او  قائدا اخ��تم اذا“ 

 ضعفتم واذا حقكم، عن ليدافع بكم انت�� تمكنتم واذا ليقو�كم، لكم
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 ،تخليتم واذا عف، طمعتم واذا همتھ، قوة من ترونھ بما و�قو�كم �سندكم

 يحفظ .. اليھ والدعوة بھ تمس�ا ازداد اساس، هو  بما تمسككم ضعف او 

 مماال  ب�ن بكم و�فتخر  امللمات، �� بھ تفتخرون الذمم، و�ر�� االمانة،

 ا�جمب والتصيب االعداء، ك��ة وال�عييھ الطر�ق، طول  ال��جزه والشعوب،

 عليكم واليقدم عشو، او  صدأ، او  �غشاوة، وعقلھ، وضم��ه عيونھ ا�حياة

 هو  نم فاختاروا تتبينوا ان عليكم �عذر  واذا مقدمكم، ليكونھ اليص�ح من

 .املم��ة صفا��م �عرفون  من ب�ن الصفات �� االفضل

 م،منك صفات اع�� جمعكم �� قائدا تختارونھ من ليكن االحوال، �ل و��

 نم يخجل وان نفسھ، وعفة وعقلھ، �سيفھ بينكم االفضل هو  من مثل او 

 لواناال وصف ليقلب �غالط من ب�ن من وليس عارا، الهز�مة ويعت��  الدنية،

 نب� قياساتھ وفق �ساوي  او  واالسود، االبيض ب�ن فيخلط وا�حقائق،

 طمع من اليجفل او  املناضل، وغ��  املناضل ب�ن او  .. الشر�ف وغ��  الشر�ف

 كبو،ت عندما ع��ا يتخ�� او  .. اختيارها وفق لتكون  وحقها االمة، �� االجن�ي

 وان .. فيھ ليست م��ة نفسھ ا�� ينسب او  .. ترتقي عندما ال��ا و�نتسب

 .لفعلھ مناقضا كالمھ اليكون 

 ھلنفس ملزما وقراره دستوره، قولھ يكون  ان ينب�� يتوجب، ما اد�ى و��

 من فضلا هو  ما الصفات هذه من وا�حامل �سبيا، فاالفضل واال  اوال،

 بھ، اءاالعد ال�عيبكم ومواقفھ، خلفيتھ وا�حة .. بي��م هنات واقلهم غ��ه،

 .فيكم القائد دور  يتو�� او  يمثلكم عندما شأنكم �ستصغرون او 

 �� وجزرا مدا اليتحرك ان املجتمع، �� موجھ او  قائد صفة يحمل من ع��

 لهوى،ا متغ��ات حسب الناس، من العامة حركة ضوء �� وموقفھ قناعاتھ

 العقل يصيب او  الطر�ق، صعو�ات جراء اضطراب من النفس يصيب ما او 

 الغراض او  عبثا يطلقها من يطلقها دعايات او  اشاعات جراء بلبلة من

 قفمو  عن �عرف مما اليھ �ستند الذي ا�حقيقة كن�  ضوء �� وانما �عي��ا،
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 ��ه،غ يسول انھ، يتذكر  وان االمينة، ال�جاعة ثورتھ ومس��ة االصيل، حز�ھ

 نم روح يصيب الذي ا�جدب �حارى  �� التا��ون  تاه اذا الطر�ق، بوصلة

 ان نب��ي وعليھ.. �غشاوة عيناه تصاب او  النف��ي، بناءه او  فكره او  يصيبھ

 ا�� ارتدادا او  امام ا�� الراكض�ن مع و�ركض وموقفھ، دوره عن اليتخ��

 ما اذا مرك��ا او  ا�حياة اصالح عل��م يتوجب من اهلها غ��  وليس ا�خلف

 مع الوقوف او  التخ�� اهلها وسمات واجبات ب�ن من وليس عطب اصا��ما

 .يتوقعونھ يكونوا لم حال او  بموقف امل��وت�ن او  املنتظر�ن
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 فةالص ��ذه هو  ملن ليس االحوال �ل و��

 او  ا�حياة مركب من يقفز  ممن يكون  ان

 تقع عليھ وانما خارجهما، املوقف

 االبحار  ليستمر  ح،االصال  مسؤولية

 �عد االخر�ن، يحرك فانھ وامينا، موفقا

 خط املعهودة ببوصلتھ لهم يرسم ان

 الا�ح يحركھ من وليس واهدافھ، املس��ة

 يبعده بما ايجابا، او  سلبا ا�خارج، من

 لنفسھ، اختاره الذي الطر�ق عالمات عن

 ھ،ثقت منحها ال�ي قيادتھ، لھ تختاره او 

 والطر�ق ب،الصع الزمن اختبار  وفق

 “ .الطو�ل

 باالجماع املؤتمر  اكد“ ا�خطاب هذا �عد

 املنصور  للقائد واملحبة الثقة تجديد

 .“ وا�جهاد البناء مس��ة ملواصلة با�

 أقل أ��م ع�� السياسي�ن من غ��ه ا�� فيش��  نفسھ عن يتحدث لم وهوان

 امع بوش الرئيس تحدى فقد االقناع أو  ا�جدال ع�� قدرة أو  منھ مرتبة

 غ��ه من السياسي�ن وهاجم، معھ تلف��يونية مناظرة �� للدخول  ١٩٩٠

  �لھ العالم �� الكب��ة العنوان�ن با�حاب ووصفهم
ً
 أن ��ع يصعب“ قائال

  هناك أن أقول 
ً
 ، هذا ع�� �عضهم يأخذ ور�ما، ف��ا مؤمنا أو  خ��ا

ً
 خصوصا

 من قيادتھ وان ا�خ��ين من أنھ ع�� وشدد“ الدبلوماسية الناحية من

  الشعب
ً
 ��ام �شم��  أنھ يجد العالم �� للسياسة املرء ينظر  عندما“ مضيفا

 ياسةس �� اال�غال عن بنفسھ ينأى أن أي، ف��ا ا�حديث عن يتك��  واحيانا

 ع�� الداخل �� األمور  تصر�ف �� ا�حكمة �� والسياسة الزمان هذا

 مع التعامل قياسات وفق ا�خارج و�� الوطنية، الداخلية القياسات
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  واالمم الشعوب
ً
 عد� فلم أالن أما، وا�حق واالنصاف املرؤة الستحقاق طبقا

  �لها صارت وانما سياسة هناك
ً
  لعبا

ً
 غلبھلي باالخر  ي��بص واحد و�ل، ودجال

  وليست وقدرة فرصة واصبحت
ً
 وليس نحن نفهما ال�ي املعا�ي وفق حقا

 
ً
 .“ األخرون يفهما ال�ي للمعا�ي طبقا

 ��ف�ع ولم باملقبور  الصدر  باقر  محمد فوصف راقي�نالع من خصومھ وحقر 

 وجهت ١٩٩١ عام انتفاضة و�عد وعمالء خونة فهم لھ معارضة بوجود

  الشتائم
ً
 أ��اب الناس من عديدة فئات وا��م املجتمع من فئة ل�ل تقر�با

 املواطن �� الفع�� رأيھ �ع��عن ما وخ�� ، املعارك أم �� الهز�مة سبب

  وامللك ز�يبة رواية �� ماكتبھ واملواطنة
ً
 وال  لك )املواطن( يخلص ان“ قائال

 ا�� ينظم ان منھ تطلب القتال دا�� دعا وإذا ،أوامرك يطيع وان ،يخونك

 نھم وتطلب بل ،ال�جاعة صفة يحمل و�ذلك ،ي��زم وال  يقاتل وان ،جيشك

  ،ملكيتك قاعدة توسيع او  ،لالمراء وتمنحها ارضھ تأخذ عندما يحتج ال  ان

 .“ مملكتك �� املواطنة صفة ليحمل املواطن من هذا �ل تطلب. ..

 نم اعدام قرار  اصداره �� تتج�� لھ النقد توجيھ من املفرطة حساسيتھ

  ينتقده

 ع�� ينص الذي ٤/١١/١٩٨٦ �� ٨٤٠ املرقم الثورة قيادة مجلس فقرار 

 انأه من املنقولة وغ��  املنقولة األموال ومصادرة املؤ�د بال�جن �عاقب“

 قيادة مجلس أو  مقامھ يقوم من أو  ا�جمهور�ة رئيس العالنية طرق  باحدى

 .ا�حكومة أو  الوط�ي املجلس أو  االش���ي العر�ي البعث حزب أو  الثورة

 و�قصد سافر  �ش�ل الت�جم أو  األهانة �انت اذا األعدام العقو�ة وتكون 

 عسب ع�� تز�د ال  مدة بال�جن ويعاقب. السلطة ضد العام الراي اثارة

 أو  املحاكم العالنية طرق  باحدى آهان من الغرامة أو  با�حبس أو  سنوات

 املؤسسات أو  الدوائر  أو  العامة السلطات من ذلك غ��  أو  املس�حة القوات

 .“ ا�حكومية
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 مكني. باالخر�ن العقاب با�حاق باحقيتھ الرئيس �شعر  لالهانة فعل كردة

 األو��: رئيسيتان م��تان نتتضم لكو��ا نرجسية با��ا تلك الفعل ردة وصف

 با��ا الذات احساس عند ا�حالة تلك �� واملتخذ املفرط ألعظمة شعور 

 قيمسي االخر�ن من باالهانة قام من أن الن�جسية من الثانية وامل��ة. أهينت

 الغاضبة الن�جسية الفعل لردة ونتيجة.البشر مستوى  دون  من أنھ ع��

 دمر م استعداد ولديھ ا�حياة �� أحقية االفراد ألولئك أن الرئيس اليرى  تلك
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 �ش�ل الت�جم أو  األهانة �انت اذا األعدام العقو�ة تكون “ األخر�ن لعقاب

 قح لهم ليس م�خ فهم“ املنقولة وغ��  املنقولة األموال مصادرة“ و“ سافر

 .الوجود

  أعدموا الذين األ�خاص عدد معرفة الصعو�ة من
ً
 القانون  ا�� استنادا

 ار التت اسماعيل الدكتور  م��م عرف لكن الت�جم بقانون  فعر  والذي أعاله

 �ماو��م� األطفال أخصائي السلمان ماهر  هشام والدكتور  ا�جلدية أخصائي

 نأ وقيل وولديھ الهزاع عمر  والفر�ق حس�ن، صدام عن نكتة ع�� ال�حك

  البلدوزرات وقامت األب مجهول  صدام أن قولھ هو  اعدامھ سبب
ً
 أيضا

 .السهل صباح واملطرب، ل��موكا �� داره ��دم

 

 يثح الرئيس ع�� ت�جما كالمھ فسر  بمن األعدام حكم تنفيذ تم و�الطبع

 مالج امل��م ل�حزب السليمانية فرع قيادة الينا ارسلت ١٢/٩/١٩٨٨ بتار�خ“

 حفظھ“ القائد الرئيس السيد �خص ع�� لت�جمھ وذلك خان طھ أحمد

 بتار�خ الصادر  املوقر  الثورة ةقياد مجلس بقرار  و�شكيكھ“ ورعاه هللا

 الذا�ي ا�حكم منطقة أبناء عن والشامل العام العفو  املتضمن ٦/٩/١٩٨٨

 جالل مام بقوة جاء العفو  وان العفو  أعطى حس�ن صدام مجبور “ بقولھ

 داملجي حسن ع�� املناضل الرفيق انظار  ا�� موضوعھ عرض ثم“ طالبا�ي
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 وحجز  داره وهدم رأسھ بقطع أمر  الذي املح��م القطر�ة القيادة عضو 

  .“ ا�حجز لف��ة محددة مدة التوجد بأنھ علما. ذلك تنفيذ وتم عائلتھ

 

 الرئيس سيادة“ ا�حوار هذا فدار  القرار  هذا عن سألتھ قد سو�ر  دايان �انت

  هناك مادام
ً
  قرارا

ً
 ياةفح الرئيس إلهانة اإلعدام عقو�ة استخدام يبيح ثور�ا

 ؟رل�خط عرضة ستكون  �خص أي

 ؟الرئيس ���ن من �ل ال�عاقب القانون  بلدك �� :صدام الرئيس

 ر�اعأ ثالث.. ال�جن �� سيكونون  البلد نصف. ال بالطبع..  ال  :سو�ر ديان  

 .. ال�جن �� سيكونون  البلد
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 الدولة؟ رئيس ���ن الذي يحاسب ال  أقول  أنا :صدام الرئيس

 ؟التلفز�ون  �� لهم برنامج لد��م سيكون  العكس ع�� :سو�ر ديان

 “ .كرمز العراقي�ن �عت��وه الدولة رئيس العراق �� :صدام الرئيس

 ب�ن ا�حدود بھ ضاعت الذي للمنطق النماذج أغرب من ا�حوار  ذلك �ان

 .الرئيس هو  والدولة الدولة هو  الرئيس فأصبح، الدولة و  الرئيس

 هناك وليس، وحده رمز  اال  فيھ ليس عالم. صنعھ من عالم �� عاش لقد

 .تھمعارض ع�� أو  مناقشتھ ع�� يتجاسر  �خص ألي األطالق ع�� فيھ �انم

 وصفت كما ، ضده يوجھ انتقاد أي من نفوره عدا، ا�حوار�و�ح ذلك

 .الغرب �� ال�حافة عمل بآلية معرفتھ وعدم عزلتھ ال�حفية

  تعظيمه يف واعالمها الدولة أجهزة دور

 دالتمجي حملة �� ث��ينالك مساهمة �� الوحيد العامل هو  ا�خوف يكن لم

  اليقل آخر  عامل هناك �ان بل
ً
 أو  منصب �� الطمع وهو  ا�خوف عن تأث��ا

  للرئيس و�ان. الرئيس لدى حضوة
ً
  أيضا

ً
 الدولة أجهزة ��جيع �� دورا

 عن صدام الرئيس حفظها قرانية آية أك��  �انت فقد ا�حملة تلك لتنفيذ

 شكرتم ل�ن“ �� ي�نا�حز� كبار  مع اجتماعاتھ �� و�رددها قلب ظهر 

  .“الز�دنكم

 �� ذكرهاي �ان بل ا�حز�ي�ن كبار  مع أجتماعتھ �� ب��ديدها يكتف لم وال�ي

 محاكمة أثناء ذكرها ح�ى بل ال�حف �� كتبت أو  التلفز�ون  �� بثت لقاءات

 .الدجيل
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 فهموا االية تلك يردد وهو  الدولة ومسؤو�� ا�حز�ي�ن كبار  سماع عند

 مؤسسات �افة دور  تدو�ن الصعب من .الشكر الظهار  افتسابقو  املقصود

 ساءلن العام األتحاد دور  ا�� األشارة من البد لكن الرئيس تمجيد �� الدولة

 �ان التعظيم دور  �� بدأ من أول  ر�ما. واالعالم الثقافة وزارة ودور  العراق

 يدالس مع مقابلة أول  املرآة مجلة اجرت عندما العراق لنساء العام األتحاد

 �انت ثم، أعاله األشارة سبق كما ١٩٧٨ عام �� �� و�شرت وعائلتھ النائب

 صدام غا��“ اغنية �انت ا�حكم سدة توليھ �عد الرئيس تمجد اغنية أول 

 .العراق لنساء العام األتحاد لفرقة“ غا��
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 �افة ثم ومن ا�حملة لتلك األعالم التقافة وزارة انضمت ذلك �عد  

 أش�ال عدة التعظيم صور  واتخذت لها ا�حز�ية زةواالجه الدولة مؤسسات

 م��ا:

  نسبه تعظيم -١

 نھأ مرة والول  الرئيس ذكر  النجف ملدينة ز�ارة و�� السبعينات اواخر  ��

 تظهره ال�ي الرئيس �سب �جرة �شرت ذلك �عد، ا�حس�ن األمام حفيد

 صدام“ اسكندر أم��  كتاب �� ال�جرة تلك طبعت فقد. محمد الن�ي كسليل

 
ً
  مناضال

ً
  ومفكرا

ً
 .“ وا�سانا

 ةكعاد ، والتفاخر باالنتساب الرغبة ا�� ر�ما األدعاء هذا أسباب �عود قد

  .املدقع عائلتھ فقر  عن كتعو�ض شر�ف �سب ذات عائلة ا�� ، العرب

 �عد ركمبا حس�ي املصري  الرئيس ا�� رسالتھ �� النسب بذلك تفاخر  فهو 

  الكو�ت غزو 
ً
 هامساق �� الظروف �سوق  أو  علينا هللا ينعم أن قبل“ قائال

 رأس ع�� ولتكونوا العراق �� ا�جمهور�ة رئاسة ا�� لنصل، ا�حوادث

 مات الحف أبن املت�لم عبدهللا و�ان، عادي�ن مواطن�ن كنا .. مصر  �� السلطة

 �� األساس شرفها كر�مة أسرة من وانھ، باشهر أمھ تلده أن قبل والده

 اسيدن ا�� �س��ا يمتد حيث القرشية مديةاملح الدوحة من وكو��ا عملها

 انكم أعرف ما حد وع�� طالب أ�ي بن ع�� أبن هو  الذي جدنا، ا�حس�ن

 قواسب الذين امللوك أو  األمراء من ليست مصر�ة عائلة من الرئيس ياسيادة

 ذلك ب�حة الرئيس معار��ي من الكث��ون شكك. “ ١٩٥٢ عام تموز  ثورة

 لثا�يا �شر�ن ��“ السعادة فندق كتابھ �� العطية جليل ذكر  فقد النسب

 ،�املعتاد الرحيم عبد م�� و�ان العامرة داره �� ا�خوئي األمام زرت ١٩٧٩

 ا�� يمر  ال�ي القاسية الظروف نقدر  كنا...  عادتھ غ��  ع�� نجده بنا واذا

 ء��ي �ل �ان .. مستمرة واالعتقاالت، مستمرة العلماء فمضايقات، العراق
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  األمام صمت. .. السوداء القادسية ندالعا قرب ا�� يوشر 
ً
: قال ثم، قليال

 :عنوانھ كتاب و�يده النكرات أحد �� ارسلوا باالمس. .. ! يخجلون  ال  أ��م

 هذا يزعم! وا�اذيب أف��ءات �لھ، ناصر األم��  �جرة �� الزواهر  النجوم

 دلق .. النبوة بيت ا�� ينتسبون  وغ��هما طلفاح هللا وخ��  صدام أن الكتاب

 ومقابل أباركها أن م�ي وطلب األغصان مرتبكة �جرة ال�خص هذا �� قدم

 هوالء من بريء الن�ي :وقال حوقل ثم هذا قال. الثمن تقدير  �� ترك ذلك

  ا�حسن طالب وذكر . “ وا�جذور  األصول  عديمي املجرم�ن
ً
 كتابھ �� أيضا

 وهو  �ي�التكر  رمضان عبدهللا األستاذ و��ن بي�ي حديث جرى “ القر�ة حكومة

 واليس البيجات أن فيھ أكد الكيال�ي القادر  عبد الشيخ ا�� ينتمي سيد

 العالن العراقية باء ألف مجلة مرة الول  �شر��ا ال�ي ال�جرة وح�ى. سادة

 و ه طلفاح هللا خ��  وأن، ومزورة مسروقة �انت حس�ن صدام الرئيس �سب

  �ان عندما وتزو�رها �سرق��ا قام الذي
ً
 وقعامل ��ذا وت��س، لبغداد محافظا

 ندماع قوتھ عز  �� فهو ، وصدام البكر  قر�بيھ مناصب ا�� اضافة، الكب��

 نون ويسك الرفا�� أحمد السيد ا�� ينتسبون  الذين الرفاعية السادة أحضر 

 ��موم والدروشة للذكر  تكية تكر�ت �� ولهم العوجة من قر�بة مناطق ��

، �س��م �جرة سلموه دوال��دي الضغط وتحت الرفا�� �جة محمود السيد

  ھل و�بتدع، يتفرعون  ومنھ جميعهم البيجات يضم جد أخر  ف��ا ليكتب
ً
 م�انا

 
ً
 ةمقارن فعقد الكر�� نبيل أما. “ الرفاعية ال�جرة �� األسماء مع مناسبا

 تسنوا �عد �شرت واخرى  الثمانيات �� �شرت ال�ي النسب �جرة ب�ن ما

 :التالية فروقاتال الحظ األثنت�ن ب�ن ما املقارنة وعند

  هناك .١
ً
 :النسب سلسلة داخل �� الالحقة السن�ن �� أضيف قد أسما

) ١٩٨٩ ا��١٩٧١ سنة من( طو�لة زمنية ف��ة �� مطبوعة مصادر  ثالثة ففي

 .صدام للرئيس واحد �سب ع�� اجمعت
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 حس�ن بن صدام :(١٩٧١  سنة املطبوع( الزواهر  النجوم كتاب ففي“ −

 .الثا�ي عمر  بن القادر  عبد بن غفور ال عبد بن املجيد عبد بن

 صدام :١٩٨٤ نيسان ٢٥  �� الصادرة( ا�حكومية باء ألف مجلة ـفي −

 عمر  بن القادر  عبد بن الغفور  عبد بن املجيد عبد بن حس�ن بن

 .الثا�ي بك

 حس�ن بن صدام: ١٩٨٩ سنة املطبوع( العراقية القبائل كتاب �� −

 �نح ��“ .بك عمر  بن ادر الق عبد بن الغفور  عبد بن املجيد عبد بن

 ١٩٩٠ عام املعاضيدي خاشع للدكتور  الحقة ف��ة �� طبع كتاب ��

 ، للنسب) سليمان( أسم أضيف بابل �حيفة �� �شرت �جرة و��

 يمانسل بن الغفور  عبد بن املجيد عبد بن حس�ن بن صدام: و�اآل�ي

 .الثا�ي بك عمر  بن القادر  عبد بن

 لھ سلي القادر  عبد أنَّ  الطو�لة نيةالزم الف��ة تلك �عد أت�ح“ فقد

 أبن هو  الغفور  عبد أن جديد من فأدعوا الغفور  عبد يد�� أبن

 .“ القادر عبد بن سليمان

 اصر ن األم��  أسمھ �ان األو�� ال�جرة ففي العش��ة جد أسم �� األختالف .٢

 أحمد أسمھ الثانية النسب �جرة و�� العرا�� حس�ن األم��  أبن عبادة أم�� 

 نأب العرا�� �حس�ن يكن لم يت�ح أخر  مصدر  مراجعة وعند.الدين ناصر 

، وحسن أحمد هما فقط أبنان العرا�� �حس�ن بأن وقيل، ناصر يد��

 .ا�خطأ هذا ليداروا) الدين ناصر ( أسم عليھ واطلقوا أحمد ا�� فعمدوا

 تسبون ين ناصر  آل عش��ة أن ف��ا نقرأ األو�� ال�جرة �� هو  األخر  األختالف .٣

 )عسلة محمد بن حسن بن عثمان الدين سيف بن الرحمن عبد( ا�� ��اف

 عثمان الدين سيف بن الرحيم عبد ا�� فعدل الثانية ال�جرة �� أما

  والسبب الرفا��
ً
 أبن لديھ يكن لم الرفا�� عثمان الدين سيف( ألن أيضا

۳۸ 
 



 وعبد الدولة مهذب ع��: هم أوالد ثالثة لھ �ان إنما) الرحمن عبد( يد��

 .السالم وعبد الدولة ممهد رحيمال

 عبد( �ا� الالحقة السنوات �� النسب �عديل فتم ا�خلل هذا ا�� انت��وا وقد

 .“ الرفا�� عثمان الدين سيف بن الرحيم

 

۳۹ 
 



 ٢٧/١١/٢٠٠٠ بتار�خ ٢٠٦ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  اصدار  دافع

 سبع) ٧( ع�� تز�د ال  مدة ا�حبس او  بال�جن �عاقب“ ع�� نص والذي

 �سب ا�� زورا نفسھ �سب من �ل سنوات ثالث) ٣( عن تقل وال  سنوات

 لدخ او  السالم، عل��م وذر�تھ، طالب ا�ي بن ع�� االمام ساللة من السادة

 وهو  ما�سا�� او  القا��م انتحل او  عشائرهم من �عش��ة التحق او  �جر��م ��

 .معروف غ��  ،“ املنقولة وغ��  املنقولة اموالھ وتصادر  م��م، ليس

 حياته قصة-٢

 قيادة مجلس رئيس نائب بمنصب �ان عندما الطو�لة األيام رواية �شرت

 كتل وعظمت معلة األم��  عبد الروائي ع�� قصها قد الرئيس و�ان، الثورة

 نح� �� قاسم الكر�م عبد الزعيم اغتيال محاولة �� الرئيس دور  الرواية

، �ان املحاولة تلك �� �ان دوره
ً
 وايةالر  اظهرت فقد ذلك ا�� فةاضا ثانو�ا

 الرواية بطل دعم �� العائلة دور  ومجدت الضعيف ا�حزب بمظهر  ا�حزب

 سبقت كما لنفسھ باختياره الرئيس قام الذي األسم وهو  الصقر  محمد

 .ذلك ا�� األشارة

 

٤۰ 
 



 تھابن وزوج الرئيس قر�ب ا�� وعهد الطو�لة األيام فلم ا�� الرواية حولت

  �عرض الفلم �ان الرئيس، دور  بتمثيل �امل صدام
ً
 اولةمح ذكرى  �� سنو�ا

 .األردن ا�� وهرو�ھ �امل صدام ا�شقاق �عد ذلك توقف أن ا�� األغتيال

 نم و�دعم للرئيس ذاتية س��ة بكتابة اسكندر  وام��  مطر  فؤاد من �ل قام

 .العراقية ا�حكومة

 و�بدو “ اهمجر  �شق ��ر “ �عنوان للرئيس أخرى  س��ة معلة عبداالم��  �شر  ثم

 لرجا رواية �� الذاتية س��تھ بكتابة هو  فقام الرئيس يكف لم ذلك أن

 .ومدينة

 

 :س��تھ لقصة  الرئيس رواية ابتدأت

 اتحدي املطالب، نيل ع�� وإصرار  وجسد، روح ومعاناة ��يم، ليل جوف من“ 

 ھ،من يدنو  ل�ي للمجد يلّوح هّياب، غ��  مغوار  فارس خرج والطغيان، للب��

٤۱ 
 



 التحدي إال  الفارس هذا من �ان فما طر�قھ ع�� ا�حركة قدرة ان��ع أن �عد

 حفرا غالبا، إال  تؤخذ ال  الدنيا أن قيل وقد الواقع، ذلك ومغالبة واإلصرار،

 وقومھ أهلھ �جاعة من ورثھ وما التأر�خ، روح مستحضرا الصعاب يخوض

 “ .مواهب من يملكھ بما وتألق الفرسان،

  و 
ً
 ح�ى العراق، فضاء �� سطع نجم حياة من جزءا وايةالر  لنا تقدم“ أيضا

 مرحلة صورة يرسم هكذا، هو  أو  وحياتھ، ومعاناتھ فعلھ وحركة هو  �اد،

 ام أهم ولعل .. األم�ن الو�� العراق شعب ونضال وحياة املعاناة، عن �املة

 ا،�ات�� �خصية عن بثقة تف�ح أ��ا -القارئ  عز�زي  – الرواية هذه يم�� 

  تكن لم أحدا��ا كون 
ً
 �� وإنما مجردا، تار�خيا رمزا أو  املا��ي، من نصبا

 أظفاره �عومة منذ �عفف فارس، حياة خالل من شعب �حياة ناطقة مس��ة

 لذيا النذر  حياتھ ف�انت ،)يح��ق ( الوطن وترك الالمباالة، �� التورط عن

 نا� الذي ا�حر�ق استمرار�ة دون  حالت أ��ا أو  .. آنذاك املنتظر  ا�حر�ق درأ

  .“ تنطلق أن من ومنعها الهمة وكبت استمر  لو  رمادا ا�حياة سيحّول 

 

٤۲ 
 



 سفار “ بكونھ  ومديحھ الرواية بطل �خصية بوصف املقدمة  تكتف ولم

 الراوي “ الرواية �اتب لتمدح عادت“ العراق، فضاء �� سطع ونجم مغوار 

 ناءها،ب وأقام وجودها، شهد راوٍ  لسان ع�� سفرها بدا“ الرواية أن بالقول “

ه،
ّ
 اوكّرمه هيبة، فأعّزها املختلفة، الزمان حقب تقدمھ لم ما لها وقّدم وعال

 الفرسان، ك�ل ليس فارس، والدة صور  تح�ي تحٍد  قالع لتصبح تطورا،

  .“ األزمان ك�ل ليس زمن والدة بل األجيال، ك�ل ليس جيل ووالدة

 لدى اتالقابلي توازي  يبدأ“نفسها  الرواية، الرواية مقدمة ومدحت

 رؤ���ا �� ماهرة ثرة، �خصية �� وتتسق تتجمع أن تلبث ما ال�ي �خوصها،

 ل�يو . عل��ا الشديد وا�حنو  الفضيلة، عن الدفاع وجدوى  ا�خالص، ملفتاح

 حكمة بإطار  ور�خها إال  وسعا يّدخر  لم تراه الشعور، ذلك ال�اتب �عّمق

 وال  ملنايا،ا ��اب ال  ال�ي لل�خصية بناء قوان�ن �عد فيما لتصبح حكمة، تلو 

 ال�اتب كأن .. والتخاذل ال��اجع هواجس من يحّص��ا أن �عد تخشاها،

 بضم��ه ليقبض وأعماقھ، التار�خ شواطئ من جزءا ليكون  القارئ  يدعو 

. .. حياةا� عباب ��ا يمخر  .. و�ي��ا بينھ ألفة وليحقق قوانينھ، ع�� ووجدانھ

 زامحف يكون  أن يمكن املوروث أن ع�� الدليل و�قدم ع��ها، نفسھ يحّصن

 دإفسا من ا�خشية لتتوارى  تذو�بھ، و  صهره أو  احتوائھ، ال  األمل، لبناء

 باسم تنطق س��ة كأ��ا حالة أمام أراك“ “ .عتو من بلغوا مهما لھ اآلخر�ن

ب أن �عد النضال،
ّ
 تنفضل األمل، بو�ج وتفّيأ األصيلة، منا�عھ عن �ات��ا نق

. .. ذاتھ ع�� العثور  بمهام��  تزوده أن �عد قع،التقو  دوا�� خذول  �ل عن

 �� وتلك والت�حية، الوجود و��ن. والواجب ا�حق ب�ن مفاضلة رسالة إ��ا

 من معاكس هو  ملا أو  لزمن، يمكن ال  و��ا النضال، توأم الفضيلة، روح

 قھطر� وان��ع فارس امتلكها ما وم�ى. تدجي��ا مشروعة غ��  ومنا�ج رغبات

  .“ النضال حال �� وهكذا .. ليعانقھ باتجاهھ، جدامل زحف إل��ا،

 

٤۳ 
 



 ميالده بعيد األحتفال -٣

 اميق �ان احتفال وهو ، ميالده �عيد األحتفاالت اقامة ابتدأت ١٩٨٣ عام ��

 الفرق  �انت الداخل ��، ا�خارج �� وسفاراتھ العراق محافظات �افة ��

 القصر  �� األحتفال يحضر  الرئيس �ان، تنظيمھ �� �سهم ا�حز�ية

  يجلس حيث ا�جمهوري
ً
 محافظات ل�افة ممثلة األطفال من لفرق  مستمعا

 وتمجيده، حبھ �� القصائد والقاء والغناء بالرقص يقمون  حيث العراق

 صور  األحيان أغلب �� و�� لھ املواطن�ن لهدايا بز�ارة ذلك �عد و�قوم
ً
 أو  ا

  يقف حيث، لھ �خصية لوحات
ً
 .األخرى  �عد واحدة ف��ا متمعنا

 

 جيشا� ��ا م�ي ال�ي الهز�مة �عد وح�ى دمو�ة املعارك أشد و�� ا�حروب ��

 ��ع بقوا الذين والقت�� املخر�ة املدن و��ن التحالف قوات أمام العرا��

٤٤ 
 



 األحتفاالت تتوقف لم، البلد واجهها ال�ي املجاعة عز  و��، ال�حراء رمال

 البذخ ذروة تاألحتفاال  هذه وصلت فقد بالعكس بل .صدام ميالد �عيد

  بظهوره ١٩٩٣ عام
ً
 .بيضاء أحصنة ستة تجرها ذهبية عر�ة راكبا

 

 تكر�ت �� األحتفال وقائع اقيمت ميالده عيد مناسبة �� ٢٠٠٢ عام و��

 ٣٥٠ ونصب شوارعها وتخطيط أرصف��ا وصبغ تكر�ت تز��ن“ أيضا وجرى 

 يسالرئ صور  تحمل املدينة أنحاء جميع �� األملنيوم من جدار�ة لوحة

 .“ صدام

 عيد احتفاالت ت�لفة إن“ عراقية مصادر  عن نقال  ا�حياة �حيفة وذكرت

 صرفها تم“ دوالر مليون ٢٥“ عرا�� دينار  بليون  خمس�ن تناهز  صدام ميالد

  �غداد شهدت فيما املحافظات، �� أ�شطة ع��
ً
  احتفاال

ً
 واندي نظمھ خاصا

  صدام وحضره الرئاسة
ً
 در�ت ال�ي ال��بية وزارة لھ واستعدت �خصيا

 .“ الرئيس أمام قدموها فنية عروض ع�� االبتدائية املدارس تالميذ

٤٥ 
 



  جزء و�ان
ً
 ة�خصي آالف ثالثة لدعوة“ خصص األحتفال ت�اليف من كب��ا

 من ،وعر�ية أجنبية دول  من و�حافية وحكومية و�رملانية ونقابية سياسية

 .“ أردنية �خصية ٤٨٠و مصر�ة �خصية ٣٥٠ بي��ا

  و 
ً
 ة،الثور  �حيفة بحسب ،“ املجاهد قائدهم“ لـ العراقي�ن وفاء نع �عب��ا

 ٢٠ فإن
ً
 �غداد، و�� املحافظات �� نص��ا سيتم حس�ن صدام للرئيس تمثاال

 جديدة جدار�ة ١٠٠ نصب تنفيذها التشكيلية الفنون  دائرة أعلنت فيما

 .مختلفة ومالمح مشاهد �� العرا�� الرئيس تصور  أخرى  مئات إ�� تضاف

 اعمال رجال يضم روسيا وفدا ان“ حي��ا �� العراقية االنباء و�الة وقالت

 احتفاالت �� للمشاركة االثن�ن اليوم العراق ا�� جوا وصل فنية وفرقا

 .حس�ن صدام العرا�� للرئيس والست�ن الرا�ع امليالد �عيد العراق

 طائرة م�ن ع�� وصل ا�خاص ١١٠ يضم الذي الوفد ان الو�الة وقالت

 .“ �غداد �� الدو�� صدام مطار  �� تحط روسية

 فرقاو  لالطفال الفنية الشيشانية الفرقة اعضاء يضم الوفد“ ان واضافت

 تأكيدا تضامن رحلة �� العراق ا�� جاؤوا االعمال رجال من وعددا ر�اضية

 ا�حصار  طوق  لكسر  العرا�� الشعب جانب ا�� الرو��ي الشعب لوقوف

 .“ اتسنو  عشر  من اك��  منذ عليھ املفروض

 ارك�ش“ باملناسبة وتجمعات ومس��ات تظاهرات“ حي��ا �� �غداد وشهدت

 ئدبالقا العراقي�ن تمسك عن �عب��ا �سمة مليون  ونصف مليونان ف��ا

 ال�حف واكدت. “ األم��كية لالدارة التحدي عن و�عب��ا حس�ن صدام

 عن �عب��  هو  حس�ن صدام الرئيس ميالد بذكرى  االحتفال ان العراقية

 قلبن حي��ا �� االعالم وزارة قامت حيث .“ العرا�� الشعب من جديدة يعةب“

 احالصب منذ تكر�ت مدينة ا�� الدولية االعالم وسائل ممث�� من العشرات“

 ور�� .تكر�ت �� سنو�ا يقام الذي الكب��، املهرجان هذا فعاليات ملشاهدة

٤٦ 
 



 ورةالث يادةق مجلس عضو  املجيد، حسن ع�� الركن االول  الفر�ق االحتفال

 .ابراهيم عزة الثورة قيادة مجلس رئيس نائب عن نيابة

 مجاميع من مس��ات وشهد ساعات ثالث استمر  الذي االحتفال ختام و��

 داملجي حسن ع�� اطلق شعبية، ورقصات ودب�ات املحافظات مختلف من

 ھبوج العراق صمود عن و�عب��ا للمحتفل�ن تحية مسدسھ من الرصاص“

 .“ دائيةالع املخططات

 بيعة يوم اليوم هذا من يجعل ان ير�د الشعب“ الثورة �حيفة وقالت

 .“ االمة واعداء العراق اعداء ��ا يتحدى جديدة

 

٤۷ 
 



 ف��ا نؤكد بيعة يوم“ اليوم هذا جعل ضرورة ع�� العراق �حيفة واكدت

 وتناوص ال��ائي واستفتاءنا املحسوم واختيارنا تمسكنا العراقي�ن نحن

 .“ حس�ن صدام للقائد �عم حدالوا املدوي 

 ابناءو  صمود عن �عب��ا“ امليالد �عيد االحتفال القادسية �حيفة واعت��ت

 لشأفة وكسرا الغاشم والعدوان ا�جائر  ا�حصار  بوجھ املجاهد شعبنا

  .“ العالم ع�� االم��كية الهيمنة

 

 .وطنيا عيدا امليالد يوم يصبح ان ال��ملان رئيس أو��ى فيما

 بالنقوش االحتفاالت ساحة أرضية طالء“ األحتفال مهرجان من جزء تضمن

 وتجديد والشعارات والالفتات الز�نة ورفع وإنار��ا والزخرفة والورود

 .“ حس�ن صدام الرئيس صور  تحمل ال�ي ا�جدار�ات

 نتشرةامل الكث��ة الرئيس وصور  والشعارات ال��اقة األضواء إ�� و�اإلضافة

�ت فقد م�ان، �ل ��  صدام عدي دارها ال�ي الشباب، تلفز�ون  قناة غ�َّ

  .باملناسبة احتفاء“ امليالد تلفز�ون “ إ�� اسمها حس�ن،

٤۸ 
 



 هو حس�ن صدام أن �غداد �� أعلن والست�ن، ا�خامس ميالده عيد و��

. “ خالد العراق ر�يع“ �ستمر بوجوده وأن“ للعراق النفيسة الهدية“

 صةق ع�� اعتمدت مسرحية اد�غد �� افتتح الرئيس ميالد �عيد واحتفاءا

  .الرئيس كت��ا ال�ي“ وامللك ز�يبة“

 لصدام جديد تمثال أقيم كما عمالقة، كعكعات باملناسبة أعدت وقد

 جما�� زواج حفل �� قرا��ما �عقد وعروس عريس ٥٠٠ واحتفل حس�ن،

  .الرئيس ميالد عيد مع تزامن

 حس�ن دامص �خطابات مالزم الطالب ع�� ُوزعت �غداد، جامعة و��

 رى ذك �� صدام خطابات ع�� املالزم هذه و�شتمل. عديدة لغات إ�� م��جمة

 ،١٩٩١ عام املتحدة الواليات بقيادة الدو�� التحالف ضد“ املعارك أم“

  .الالحقة السنوات �� خطاباتھ وكذلك

 وسيكون  العراق أعداء سُ��زم“ عنوان تحت ا�خطابات هذه جاءت وقد

 نةس �ل كعادتھ استقبل قد الرئيس �ان اليوم كذل و��. “ حصادهم الشر 

 النموذجية االبتدائية النيل مدرسة تالميذ“ و�انوا األطفال من مجموعة

 ب��اجاا العرا�� االلق جذور  فعالية“ قدموا حيث �غداد تر�ية ملدير�ة التا�عة

 تح�ي ال�ي الفعالية وعكست“ .“ هللا نصره لسيادتھ امليمون  امليالد �عيد

 عاهر  القائد الرئيس السيد دور  التار�خ ع��  ومس��تھ العراق ارةحض قصة

 دورها �غداد ا�جميلة عاصمتھ لتاخذ مجده واعالء العراق بناء �� هللا

 .“ واال�سانية العالم �� حضارى  اشعاع كنقطة املتالق

 تھبرعاي واع��ازهم هللا حماه لسيادتھ العراق اطفال حب الفعالية وجسدت

 “ الكر�مة

  قبلواست
ً
 تالميذ من مجموعة هللا نصره القائد الرئيس السيد“ أيضا

 .يمون امل سيادتھ ميالد عيد ملناسبة �غداد �� االبتدائية الشبيبة مدرسة

٤۹ 
 



 مال��اع اكف ارتفعت لالحتفال املخصصة القاعة سيادتھ �شر�ف وعند

 الداملي �شيد وتنشد لسيادتھ وصورا اك��  هللا راية تحمل و�� الصغ��ة

 ار الصغ رؤوس ع�� ير�ت ذلك خالل سيادتھ و�ان منصور�ن بيك دىياسي

 القى حيث االحتفالية فعاليات ببدء ذلك �عد سيادتھ اذن ثم االحباء

 �اركو  سيادتھ ف��ا حيا املدرسة تالميذ عن نيابة �لمة نافع قيس التلميذ

 .“ ا�حبيب القائد عمر  �� يمد ان هللا سائال  امليالد

 �� االطفال و�سابق“ العراق حضارة“ املعنونة فعاليةال التالميذ ادى ثم

 �ان واهاز�ج وقصائد �لمات خالل من الغامر  الفرح مشاعر  عن التعب�� 

 وراحوا الوالد القائد حضرة �� زهوا امال  متوقدين خاللها التالميذ

 القائد ب�ن ا�خالد ا�حب مهرجان �� سيادتھ ا�� الزهور  تقديم �� يتسابقون 

 .وابنائھ

 االغر  بامليالد فيھ �غنوا جماعيا �شيدا االطفال ادى االحتفالية ��اية و��

 حماه“ سيادتھ ودع �عدها والقومية والوطنية القدسية رمز  اك��  هللا و�راية

 .“ االعزاء ابنائھ قبل من امليالد بنشيد“ هللا

 

 ١٩٨٥شعار مهرجان بابل 

 

٥۰ 
 



 واملساجد القصور 

 األجيال تذكر  خالدة تبقى مادية حاجة هناك �ان الفكري  املن�ج عدا

 نةمدي بناء العادة حملة بدأت عندما بابل ملدينة ز�ارة ففي بدوره القادمة

 ،الرسمية االحصاءات حسب، حوا�� استخدمت ١٩٨٧ عام �� األثر�ة بابل

 املنصور  عهد ��“ األحجار تلك احدى ع�� كتب، البناء أحجار  من مليون  ٦٠

 و�ا�ي ��ضتھ ومجدد العظيم العراق حامي ا�جمهور�ة رئيس حس�ن صدام

 ١٤٠٨-١٤٠٧ والثانية األو�� املرحلت�ن بابل مدينة بناء اعادة تم، حضارتھ

 امللك شيده الذي القصر  هذا بناء واعادة ميالدية ١٩٨٨-١٩٨٧ �جر�ة

 نةملدي ز�ارتھ عند، الرئيس الحظ، “ امليالد قبل ٥٦٣- ٦٠٥ الثا�ي نبوخذنصر 

 ناءب �� �ستخدم ولم األساس أع�� البناء �� استخدم ر ا�حج ذلك أن ،بابل

 أن البنائي�ن من وطلب االنزعاج عليھ فظهر ، األرض تحت األساس

 ر سيحف من �عرف �ي“ األرض تحت األساس بناء �� ا�حجر  ذلك �ستخدموا

 .“ املدينة بنيت من عهد �� عام ١٠٠٠ �عد

 

٥۱ 
 



 

 

 

٥۲ 
 



 والذي النصر  قوس ببناء ر أم، ايران مع ا�حرب ذروة و��، ١٩٨٥ عام و��

 النصر “ ع�� عام بمرور  األفتتاح فر�ط ١٩٨٩ آب ٨ ح�ى افتتاحھ تأخر 

 خطيطالت رسم بل اف�اره بنات من للمشروع األو�� التصميم �ان. “ العظيم

 فذون الرحال، خالد النحات بمساعدة فوضع ال��ائي املخطط أما .لھ األو��

 بكر م وقت �� الرحال تو�� وملا .نفسھ الرئيس قبل من دقيق إشراف تحت

 �� ناملرموق� النحات�ن من آخر  نحات بمهمتھ �لف املشروع تنفيذ بداية من

 من املصغر  التمهيدي النموذج وصنع.حكمت غ�ي محمد وهو  العراق

 وقد، مباشرة املرفق أع�� من الرئيس ذرا�� تمثل ال�ي ا�جبس قوالب

 .�سيف قبضتيھ من �ٌل  أمسكت

 احألفتت الرسمية الدعوة بطاقة حسب للنصب تصميميةال الفكرة �انت

 حاملة، والعز�مة القوة تمثل ال�ي اليد وا��الت األرض تفجرت: “النصب

 هللا حفظھ( حس�ن صدام القائد الرئيس السيد يد و��، القادسية سيف

 ل�يا الشبكة وتجر ، النشامى للعراقي�ن النصر  �شرى  ل��ف .مرة ٤٠ مك��ة) 

  م��ا قسم وتناثر  األعداء جنود بخوذ مادت
ً
 مكونات أما. “ بالوحل متمرغا

 :ي�� كما تو�ح فإ��ا النصر  قوص

 تناثر ت منتظم غ��  و�ش�ل املس�ح الكونكر�ت مادة من :املتفجرة األرض -١“ 

 .األعداء جنود خوذ فوقها

 ٢٠ الك�� والوزن ال��ونز  مادة من ُصّبت :والقبضة الساعد -٢
ً
 م��ا ل�ل طنا

 ) ٢٠( يزن  ا�حديد من هي�ل ع�� وثبتت
ً
 .طنا

 لغرض �سيطة بنسبة إنحنائة مع القادسية سيف استخدم :السيف -٣

  ٢٤ و�زن  للصدأ قابل غ��  حديد من صنع وقد .القوس ش�ل إعطاء
ً
 طنا

 برونز  مادة من صبت فقد الشهيد وقبة السيف قبضة أما، سيف ل�ل

 .م��ا ل�ل أطنان ٤ وتزن 

٥۳ 
 



 �ل داخل �� وضعت وقد ال��ونز  مادة من تصنيعها تم :ا�خوذ شبكة -٤

 .اإليرا�ي العدو  من خوذة ٢٥٠٠ حوا�� شبكة

 ٧ اعو�ارتف للصدأ القابل غ��  ا�حديد مادة من تصنيعها تم :املعلم سار�ة -٥

 لصدأل القابل غ��  ا�حديد مادة تصنيع تم .السيف�ن إلتقاء نقطة من أمتار 

  ٤٢٫٦ و�زن  الشهداء سالح من)  السيوف( 
ً
 “ .طنا

 

  القوس هذا الرئيس أفتتح
ً
  ممتطيا

ً
 الذكرى  �� ١٩٨٩ عام �� أبيض حصانا

 وابةالب حطام السامرائي وفيق كتاب وحسب ايران، مع ا�حرب الن��اء األو��

 .ا�حصان أمتطاء فكرة صاحب �ان عرفات ياسر  أن الشرقية

٥٤ 
 



 نصر ال قوس �� لساعديھ نموذج وتكب�� ، بابل �� البناء باحجار  تخليده عدا

 ١٩٨٧ عام �� بدات االول  القصر  بناء مناقشة، لھ قصور  ببناء ابتدا فقد

 قاءالل ذلك و�شر  العراقي�ن املعمار��ن من مجموعة مع الرئيس أجتمع حيث

 الرئيس قال أخر  جمهوري قصر  بناء فكرة فعن حينھ �� ال�حف ��

  نب�ي ملاذا“ 
ً
  قصرا

ً
 و وه..  الدولة لرئيس رسمي قصر  وجود من بالرغم جديدا

 ؟ا�جمهوري القصر 

  نب�ي
ً
 التالية لالسباب قصرا

 اللخ ومن العراق دولة رئيس ملهام اليتسع ا�حا�� القصر  ألن األول  السبب

 “ ..  ذلك عن قاصر  بأنھ أثبت العم�� التطبيق

 الذي القصر  أن أي بمرحلتھ يرتبط القصر  هذا أن هو  األخر  ا�جانب“ 

 �ان انو  ا�خاصھ بتار�خ و�رتبط رحلتھبم يرتبط االن فيھ واجباتنا نمارس

 ومعان معنو�ة اعتبارات وهنالك.العراق وشعب العراق دولة ملك هو 

  يكون  أن أهمية �� تدخل وثقافية تار�خية
ً
 ومن ھفي �ع��  ما ملرحلتنا أيضا

 �� و�شاطھ األول  ال�خص بنشاط يتعلق فيما عملت ماذا بي��ا ومن خاللھ

 يمنق هل.. فكرنا األساسي�ن الرئيس�ن �ناالعتبار  هذين بموجب. الدولة

 
ً
  بھ لنضيف قصرا

ً
  املوجودة املنشآت �� رقم ا�� رقما

ً
 واءس الدولة �� أصال

 .التار�خ هذا قبل ا�شئت ال�ي أو  ١٩٦٨ عام تموز  ثورة �عد ا�شئت ال�ي

 قھعم الذي الوقت �� مرحلتھ عن �ع��  خاصة دالالت ذا منشأ نن��ىء اننا أم

 أو  عليھ املرء الطالع يتسع ما و�ل العراق ثقافة و�ل العراق تار�خ �ل

 ور وام ���يء املنشأ هذا يتم��  أن البد“ “ .العر�ية األمة تأر�خ من معرفتھ

 العلمب تتصل ملموسة مادية �عضها وح�ى أعتبار�ة �عضها حيو�ة ومسائل

 .“ األخرى  واالم�انيات املعماري  والفن

٥٥ 
 



 

 ١٩٨٩اب / أغسطس  ٩جر�دة ا�جمهور�ة 

 

٥٦ 
 



 وق ف منھ مشيد هو  ما �� للقصر  التسليح حديد �� تدخل أو  ينشأ قلنا“ 

 �عد املشاهد ويشاهدها أعتبار�ة قيمة فتكون .. الشهداء أس�حة األرض

 .سنة خمسمائة

 النوع هذا من مسائل �� فوق  فما سنة خمسمائة �عد األقل �� ننظر  اننا

  كذا هذا �� لھ يقال زائر  يأ�ي فعندما
ً
 لواقات الذين الشهداء ةأس�ح من طنا

 “ .الفرس مع حر�نا �� كذا سنة �� القادسية ��

 

 ١٩٨٩اب / أغسطس  ٩جر�دة ا�جمهور�ة 

 تم أغل��ا أن املالحظ رئاسية قصور  عدة لبناء حملة ابتدات ذلك �عد

، دال�جو  قصر ، السالم قصر ، الفاو قصر  م��ا ا�حصار  ف��ة �� تنفيذها

 .وصلامل، بابل، البصرة، تكر�ت قصر 

٥۷ 
 



 

  الدكتاتور  �� رمزي  ر�اض كتب القصور  هذه عن
ً
 القصور  هذه أهم“ فنانا

  ١٨ ارتفاعھ يبلغ �خم مدخلھ .�غداد �� الفاو  قصر 
ً
 � كب� ��و  ع�� ينفتح م��ا

 ألولياءا ضرائح �� موجود ماهو  تنافس، عمالقة ثر�ات م��ا تتد�� قبة �علوه

 حتفاليةأ هناك .النفيسة ادباملو  القصور  تب�ى. تتجاوزه بل ال ، والقد�س�ن

، بالذهب مخيطة ستائر ، بالذهب مطعم أثاث :ا�خالص والرخام بالذهب

 . النفيس بالرخام مفروشة ارضيات
ً
 نقشت ا�حس�ى هللا أسماء من و�دال

 . القصر جدران ع�� صفاتھ من و�سعون  �سعة
ً
 القصور  تتم��  ما كث��ا

 التمث، تكر�ت قصر  فأمام :الذاكرة �� م�حمتھ �غرس �ي مصممة بمعلمة

 نم يتألف فأنھ الفاو  قصر  أما. اك�� هللا ش�ل ع�� برمح مطعون  لتن�ن

 األرادة قوة عن كناية و��، السقوف ترفع أيدي ش�ل ع�� �خمة مداميك

 شهد� أشعار  من مقتبسات قصر  �ل �� هناك. قصوره زوايا �ل ��ا ط�� ال�ي

 .عابر هوى  أمالها منتقاة وليست �عناية اخت��ت، ارادتھ ع��

٥۸ 
 



 ة�خم صروح بناء من بھ يقومون  ما أن واملتسلط�ن الطغاة تار�خ �شهد

 �� الرغبة انما، فحسب ا�ح��  ع�� السيطرة �� رغبة من يأ�ي ال ، ومم��ة

 �لش استقراء، املبا�ي خالل من، يمكن. األرض ع�� األحداث ع�� السيطرة

 .“ العالم �شكيل �عيدون ، بواسط��ا أ��م، اراد��م

 

 املثمنة النجمة الحظ صدام ميالد يدع

 الرئيس أن ١٩/١١/١٩٩٩ �� الزمان جر�دة �� مقالة �� باشا جلنك وذكر 

 هذه بأن لتب�ن املشاريع �افة �� الثمانية النجمة ش�ل بوضع أمر  صدام

 يتعذر  بحيث البناء هي�ل ضمن النجمة هذه وتكون ، عهده �� بنيت املشاريع

 ألول�نا ا�حرف�ن وضع وتم.العراق أنحاء �افة �� النجمة انتشرت ��ذا، رفعها

 عديدة مقاطع وسط الكو�� با�خط) ص،ح( و�� صدام الرئيس أسم من

 .الرئاسية القصور  سقوف أو  بجدران

  صدام عبادة تر�عت هنا“ 
ً
 محف امل�ان من جزًءا: ال���ع يقت��ي كما تماما

ً
 ورا

  فيھ
ً
  حجرا

ً
  و�خرا

ً
 من أبقى، وفمعر  هو  كما الف�ي والنشاط وحديدا

  �ان م�ى سيما ال ، السيا��ي
ً
 .“تھوحقب صاحبھ ��ذا فيخلد اليف�ى نصبا

٥۹ 
 



 

 

 سقوف أو  بجدران عديدة مقاطع وسط) ح، ص( و�� صدام الرئيس أسم من األول�ن ا�حرف�ن وضع تم

 الرئاسية القصور 

 

٦۰ 
 



 

 أو  أو اعمدةانبجدر  عديدة مقاطع وسط) ح، ص( و�� صدام الرئيس أسم من األول�ن ا�حرف�ن وضع تم

 الرئاسية القصور  سقوف

  كتب وع��ا ا�جوامع بناء مرحلة ابتدات القصور  بناء مرحلة �عد
ً
 �اضر  أيضا

 ان� ولكنھ، معينة معمار�ة تصميمات يفضل الرئيس السيد يكن لم“ رمزي 

 قامھم تمجيد لغرض�ن وذلك البناء أهمية ادراك لھ أتاح داخ�� بحس يتمتع

 أك��  ع�� يحتوي  الذي ا�حجم الهائل املعارك أم فم�جد. أعدائھ وارهاب

 ھانتصارت �حة �� املتشكك�ن اقناع :واحد هدف لھ �ان العالم �� �حن

 املرارة ين��ى ل�ي البناء يوظف أنھ. ذلك �عكس القائل�ن وارهاب، معاركھ ��

 مها،بأس ا�جامع سمي ال�ي املعركة �� هز�متھ ذكر�ات فيھ تحي��ا ال�ي

 ، املعركة ال  ا�جامع فيصبح
ً
 ة�خام البناء يزداد ان ما اذ، لذكر�اتھ مصدرا

 نم الواقع �سيان :االستبدال و�تم ال�ارثة تختفي ح�ى األعظم و�صبح

 .أعظم واقع �شييد طر�ق

  التحرك �� �شرع ح�ى املعارك أم أسم يذكر  أن فما
ً
 سطح صوب صاعدا

 .الكب�� ا�جامع منظر  انما، املعركة ذكر�ات �جل ليس الذهن

٦۱ 
 



 �ةالشب� الرفيعة الشاهقة فاملنارات. بالرموز  حافل بناء املعارك أم جامع

  ٣٤ ارتفاعها يبلغ الصوار�خ براجمات
ً
. املعارك أم �� القصف أيام �عدد م��ا

 القوس �� األر�ع املنارات و�ش�� . العر�ية الدول  خر�طة ا�جامع تصميم �شبھ

  ٣٧ البالغ أرتفعأهة و�دل. والدتھ شهر  ا�� الداخ��
ً
 أما. والدتھ سنة ا�� م��ا

 ا�جامع عنوان أذن هذا. ميالده يوم ا�� فتش��  ٢٨ عددها البالغ الفسقيات

 .٢٨/٤/١٩٣٧ ا�حقيقي

  يموتون  األطفال �ان الذي الوقت ��
ً
 م��م� هو  �ان، ا�حصار �سبب جوعا

ً
 ا

 .العظيم وجامعھ قصوره ببناء

 الفرد عظمة ليس ب�ني أن ير�د أنھ ؟الفخمة قصوره بناء من الهدف ماهو 

، يقاوم ال  ل��يء كرمز ، البا�ي بقوة للتذك�� ، هو سطوتھ بل بالبناء قام الذي

 .الدوام ع�� منتصر  لفرد

 أ�حت أ��ا بذلك يقصد �ان، الشعب قصور  �سمية عل��ا اطلقت عندما

 
ً
  مقاما

ً
 ھ�عطي، مالكها عن تنفصل ال ، �خصية ملكية القصور  لو�� ومزارا

 .ا�حجم بصغر ، األسوار وراء من، ال��ا الناظر�ن شعر و�. والعزة املنعة

 �� الزقورة ش�ل �عضھ يضا�� والذي، قصوره بناء طبقات �عدد يرمز 

 ور بالقص املحيطة العالية فاالسيجة. اليھ الوصول  أستحالة ا��، البناء

 تھقدرا ملعرفة �� بملف أشبھ فالبناء الداخل �� أما. ا�حماية بدور  تقوم

 كر يتذ �ي بالدالالت، حافلة عبارات أ��ا. الزوار قلوب ا�� بالرع أدخال ��

 �سقوف تنت�ي واسعة غرف عالية، نوافذ :�سيانھ يجب ال  ما ا�حضور 

 .آمن مالذ وجود �عدم، باالنكشاف ���ي، �عيدة

 دبتعقي تو�� أ��ا. الفت ف�ي ذوق  يتج�� ال  متقشفة فغ��  الزخارف أما

  أك��  الذهن وجعل ك��،ال��  لتشويش املحيط، العالم وصعو�ة
ً
 انصياعا

 .“ هواه لسلطان اال  يخضع �عود فال ، ا�خارجية األثارة لدوافع

٦۲ 
 



 واالعالم واجلداريات الصور

 خلمدا ع�� �خمة جدار�ات فبنيت والعظامية ال�خمة املشاريع تكفھ لم

  لھ لوحات عن عبارة ا�جدار�ات تلك �انت .واملؤسسات الدوائر 
ً
 مرتديا

 
ً
 ومداخل واملؤسسات الوزارات مخلتف مداخل �� رسمت مختلفة مال�سا

  ا�جدار�ات هذه �انت. املدن
ً
 �انو ، الرئيس لسلطة املعارض�ن لبعض هدفا

  املختلفة الدولة أجهزة من املطلوب

 

  ورد كما لها ا�حماية تأم�ن
ً
 ؤونش مدير�ة، الداخلية وزارة كتاب �� �� مثال

 ١٩٩٠ األول  �شر�ن ٢١ �خبتأر  ١٢٥٠٣ املرقم الوط�ي الدفاع أفواج

 الرئيس السيد صور  تحمل ال�ي ل�جدار�ات الالزمة ا�حماية تأم�ن نرجو “ 

 .“ أجراءتكم واعالمنا فوجكم قاطع ضمن هللا حفظھ القائد
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 ماك األعدام مص��ه �ان القائد صور  �شو�ھ ب��مة عليھ القبض القي من

 ��“ ٢٥/٨/١٩٨٦ �� ١٠٦٣٢ املرقم ديا�� محافظة أمن مدير�ة كتاب �� ورد

 مدير  السيد موافقة وحسب ١٩٨٦ آب ٢٤ يوم صباح من التاسعة الساعة

 ا�خزع�� محمد حميد أحمد من �ل املجرم�ن اعدام تم املح��م العام األمن

 قالرفي العراق رمز  صورة بتشو�ھ قاما اللذان الر�ي�� فاضل ع�� ومحمد

. صيدا أ�ي ناحية �� ١٩٨٦ تموز  ١٧ ليلة هللا حفظھ حس�ن صدام املناضل

 رعف قيادة سر  أم�ن والرفيق املحافظ السيد بحضور  قبلنا من اعدامها تم

 ور وجمه الفرع قيادة أعضاء والرفق األش��ا�ي العر�ي البعث �حزب ديا��

 لي��معم املذكوران بھ نفذ الذي امل�ان نفس و�� صيدا أ�ي ناحية أها�� من

 .“ ا�جبانة
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  آخر  �خص حجز  وتم
ً
 وذلك“ الت�جم قانون “ أي عقو�ات ٢٢٥ مادةلل وفقا

 يةمعاون تحقيق �� محضر  ورد كما با�حجارة الرئيس صورة بضرب لقيامھ

 :١٢/٧/١٩٨٧ �� الصديق أمن

 صالح امل��م ١١/٧/١٩٨٧ �� ١٢٢٩ بكتا��ا خليفان شرطة الينا احالت“ 

 �� خليفان شرطة قبل من عليھ القبض تم والذي اسماعيل حس�ن الدين

 بضرب يقوم �ان والذي ١١/٧/١٩٨٧ يوم صباح من ا�خامسة عةالسا

 جر با�ح خليفان �� هللا حفظھ حس�ن صدام القائد الرئيس السيد صورة

 سنة ٣١ عمره اسماعيل حس�ن الدين صالح امل��م افادة.املحضر فتح عليھ

  املحذورة هروتھ قر�ة خليفان ناحية سكنة من
ً
   :ي�� ما يفيد أدار�ا

 صدام القائد الرئيس السيد صورة بضرب قيامك أسباب لنا ب�ن ١ س

  افدنا با�حجارة خليفان ناحية �� هللا حفظھ حس�ن
ً
 مفصال

 لكونھ وذلك حجارات بثالث الرئيس السيد صورة بضرب قمت أ�ي ١ ج

 .األسالمي الدين ضد وانھ ف��ا �سكن ال�ي القرى  ب��ديم قام

 العمل هذا ع�� بتحر�ضك قام الذي من ٢ س

 قمت ولكن الرئيس السيد صورة ضرب حول  بتحر���ي أحد يقم لم ٢ ج

 “ .خيمة �� واسكن�ي داري  هدم ألنھ بنف��ي أنا
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 ورد كما الرئيس جدار�ات تنظيم مهم��ا مركز�ة �جنة �ش�لت التسعينات ��

 تنظيم لغرض“ ٢٠/١١/١٩٩٣ بتأر�خ ٣١٧٦١ املرقم الرئاسة ديوان كتاب ��

 أسس وع�� راق وجما�� ف�ي اطار  �� هللا حفظھ القائد الرئيس جدار�ات

 امبمق يليق بما وغ��ها البيئة عوامل األعتبار  بنظر  تأخذ سليمة فنية

 هذه ن بكو  ين�جم و�ما وتقدمھ شعبنا ��ضة �� السامية وم�انتھ سيادتھ

 ي��: ما تقرر  لقائده الشعب حب عن �عب��  �� ا�جدار�ات

 نممثل� وعضو�ة الفنون  دائرة عام مدير  برئاسة مركز�ة �جنة �شكيل -١  

 ووزارة الدفاع ووزارة ا�خاص األمن وجهاز  القطر  سر  أمانة مكتب من

 متختاره الذين من الفنان�ن و�عض �غداد وامانة �غداد ومحافظة الداخلية

 ا�جدار�ات ع�� الكشف مهام تتو�� املجال هذا �� خ��ة ولهم وزارتكم

 دار�اتا�ج جميع ع�� الفنية األستشارة موتقدي �شأ��ا الرأي و�يان املقامة

 ال�جنة موافقة حصول  قبل جدار�ة اية تنفيذ يجوز  وال  نص��ا املراد

 لسيدا أشراف تحت ال�جنة و�عمل للعرض صالحي��ا وتحديد عل��ا املذكورة

 .واألعالم الثقافة وز�ر 

 اتا�جه وعضو�ة املحافظ برئاسة املحافظات �� فرعية �جان �شكيل -٢

 لعالقةا ذات

 .“ أعاله ال��ا املشار  املركز�ة ال�جنة مع و�التنسيق الغرض لهذا

 غلبأ ��، عبارة ميالده عيد مناسبة �� الرئيس ا�� املواطن�ن هدايا �انت

 الصور  لتلك معارض  بتأمل نفسھ   هو  يقوم لھ لوحات عن، األحيان

 .سنة �ل �� اليوم ذلك �� واللوحات

 للرئيس صورة بدون  ال�ام��ا أمام رسمي موظف أي يظهر  أن النادر  من و�ان

 أو  شرطة نقطة أو  مدرسة أو  محل أي �� صوره و�شاهد .ا�خلفية �� صدام

 راتوحج الناس م�اتب �� �شاهد أن و�مكن العامة واملبا�ي ا�جيش ثكنات

٦۷ 
 



 ورهص ووضعت. العراق أنحاء با�� وكذلك العاصمة أنحاء جميع �� املعيشة

 قالمأ قاعدة و�� الرسمية الطوا�ع و�� الساعات �و� السنوي  التقو�م ��

  .واملجالت ال�حف �ل و�� املناضد ع�� توضع

 نقدية عملة باصدار  ١٩٨٥ لسنة ١٢ رقم قرار  الثورة قيادة مجلس واصدر 

  وعشر�ن خمسة فئة من
ً
 حس�ن صدام الرئيس صورة ع�� تحتوي  دينارا

 .ا�جمهور�ة رئيس

 الثورة، أو  ا�جمهور�ة �� سواء، اتاالفتتاحي العراقية ال�حف وكرست

  بوصفھ يصور  و�ان. حس�ن لصدام الفر�دة ا�خصائص لوصف
ً
 امتدادا

 ونبوخذنصروقورن بانيبال واشور ، حمورا�ي أمثال من تار�خية ل�خصيات

 فر جع أبو  �غداد وموسس األيو�ي ألدين وصالح األكدي وسرجون  ب�ل�امش

 .املنصور 

 والداوود النايف أدوار  شطبت فقد ١٩٦٨ عام انقالب �� دوره كتابة واعيد

 .السلطة ع�� األستيالء �� البكر  دور  واضمحل

 حةصبي و�� واملحتاط واملدبر ، املخطط العقل“ فهو القيادي الدور  وعظم

 لقصر ا اقتحمت ال�ي األو�� الدبابة يقود، املد�ي املناضل وهو ، �ان تموز  ١٧

 “ .الثورة شرارة واعلنت ا�جمهوري

 البالغة �يالتلفز�و  البث مدة ثلث �ان“ املستبد كتابھ �� ا�جزائري  زه��  وذكر 

  ساعة ١٢
ً
  والثانية األو�� القنات�ن ع�� يوميا

ً
 لقائدا �شاطات لتغطية مكرسا

 عم صوره الظهار  أو ، األخبار�ة النشرات خالل بال�امل �عاد ال�ي واحاديثھ

 ال  ،النشرات طوال ةاملتوالي اخباره خالل ومن. وحرو�ھ لھ املكرسة األغا�ي

 �عيش مصورة أخبار�ة دورات ا�� انما، ودقائق ساعات ا�� اليوم ينقسم

 �ان �يال الشباب قناة ��. الرئيس  يقولها  و�لمة لفتة �ل املشاهد خاللها

 املاجدات دروب �� شموع ب��نامج الصبا�� البث يبدأ عدي عل��ا �شرف
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 راتالنش وتفتح. للقائد دعاء انأذ �ل ومع القائد، أقوال �� للمرأة املكرس

 اغنية أخبار�ة �شرة �ل و�عد، للقائد معادة أو  جديدة بفعالية األخبار�ة

 وسط أعمدة ثالثة الرئيس صورة تحتل التلفز�و�ي البث خارج. للقائد

 أي اكهن يكن لم لو  ح�ى واألسبوعية اليومية ال�حف �� األو�� الصفحات

 .عنھ خ�� 

  اخ��ت وقد
ً
 عدد عشوائيا

ً
 �� املؤرخ العدد وهو  الثورة جر�دة من ا

 صفحات �� ١٤٧ تكرر  القابھ مع صدام أسم أن فوجدت، ١٨/٤/١٩٨٤

 الستار  ازاحة عن أخبار  نفسھ العدد و��. مرة ٢٧ صوره وتكررت ا�جر�دة،

 باالضافة.واملؤسسات املدن مداخل ��  صورتھ تحمل جدار�ات خمس عن

 صدام قاعة �� تقام ال�ي رعةللمصا صدام دورة افتتاح عن خ��  ا��

 صدام أبن عن نيابة، مرزا صباح صدام مرافق عل��ا ويشرف الر�اضية

 .“ صدام عدي األوملبية ال�جنة رئيس

 

الحظ وجود الصورة ع�� الرغم من  .. تصدر صورة صدام حس�ن ا�جرائد �� الصفحة األو�� 

 عدك وجود �شاط لھ
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 نم دراس��ا لتتم ا�حز�ي جهاز ا� ع�� وتوزع تطبع الرئيس أحاديث �انت

 العدد دهوك فرع قيادة الشمال تنظيم مكتب كتاب �� ورد كما قبلهم

  نرفق“ ١٦/١/١٩٩٠ بتار�خ ٢٨/٣٣٠
ً
 القائد الرفيق حديث من ��خة ٥٠ طيا

 الثورة قيادة ملجلس املش��ك األجتماع �� هللا حفظھ حس�ن صدام املناضل

 .٣٠/١٢/١٩٨٩ بتار�خ القطر�ة والقيادة

 واتخاذ ��ام لالستفادة ا�حز�ية منظماتكم ع�� وتوزيعها باالستالم للتفضل

 “ .يلزم ما

 أن تقرر “ ٢٩/٨/١٩٨٣ �� ١٦/٦٤٦٢ املرقم الشمال تنظيم مكتب وكتاب

 الضباط من نخبة مع حس�ن صدام املناضل القائد الرئيس حديث يكون 

 وطن سيادتھ قبل من تقليدهم أثناء الكردي شعبنا أبناء من واملقاتل�ن

 ناألثن� يوم �� الصادرة الغراء الثورة جر�دة �� نصھ واملنشور  ال�جاعة

  ٢٩/٨/١٩٨٣ املوافق
ً
 منظماتكم لعموم ا�حز�ي لللتثقيف موضوعا

 ٦٠١٩ ماملرق الشمال تنظيم مكتب كتاب �� وكذلك. “ ا�حز�ية وتنظيماتكم

�� ١٠/١١/١٩٨٩ “ 
ً
 ناضلامل القائد الرفيق حديث محاور  من ��خة طيا

 نطقةمل التنفيذي املجلس واعضاء رئيس مع ورعاه هللا حفظھ حس�ن صدام

 املحاور  وفق ا�حز�ي ا�جهاز  بتثقيف قيامكم تنسب .الذا�ي ل�حكم كردستان

 “ .فيھ الواردة

 
۷۰ 

 



 واالمساء األلقاب 

  و�� ل�جرائد األو�� الصفحة �� صورتھ وضع ا�� اضافة
ً
 ع�� ةكث��  أحيانا

 رئيسلل ا�خالدة األسماء“ عنوانھ كب��  ملصق صدر  فقد تاملجال  أك��  أغلفة

 بقية أما صدام للرئيس صورة العلوي  جزئھ ��“ حس�ن صدام القائد

  ٩٨ فيھ أدرج فقد امللصق
ً
 ٩٩العدد يكمل األص�� واسمھ لھ وصفة أسما

 أش�ال �� األسماء تلك وضع وتم. .. ا�حس�ى هللا ألسماء مماثل رقم وهو 

 من. املساجد جدران ع�� هللا أسماء ��ا تكتب �ي�ال وزخارف هندسية

 قذ،املن التار���، العظيم،، ، القائد“ امللصق ذلك �� وردت ال�ي االسماء

 املنصور،، األم�ن املنتصر، املظفر،، املحنك الضرورة، الفذ، امللهم،

 راق،للع البعث هبة العراقي�ن، ع�ن قرة، املعلم املفكر، ال�جاع، املفدى،

 ب�ن األ��جام قمة، األمة عبقر�ة خالصة الصعب، الزمان �� اءالسم هبة

 ،الرجال سيد، السيوف سيف العر�ي، الفارس، الرائد، والعبقر�ة القيادة

 .األول  الديمقراطية رائد“ وكذلك“ واالقتدار الشموخ رمز ، الساهرة الع�ن

 .ورعاه هللا حفظھ ا�� تحولت ثم هللا ذكرحفظھ ألسمھ ذكر  �ل و�عد

 

 املؤتمر  عقد ايران مع العسكر�ة الهزائم توالت وعندما ١٩٨٢ عام �و�

 ثحي ال�خصية لعبادة تقر�ره كرس والذي البعث �حزب التاسع القطري 

 ا�حزب منجزات �ل لھ و�سب مرة الف من أك��  صدام الرئيس أسم فيھ ورد

۷۱ 
 



 ،التار�خية األنفجارات تحقيق �� القيادي الدور  صاحب فهو “ السابقة

 ع��الف والقائد التار��� اذار  بيان ومصمم وقائدها، الوطنية �ج��ةا خالق

 الشاملة،وواضع التنمية لعملية األول  واملخطط النفط، تأميم لعملية

 والثقافة الفكر  حقل �� املوجھ والقائد النوو�ة، البحوث أس��اتيجية

 .“ واالعالم

 نظر�ة جددومت خالق و�أسلوب بدقة وضع ا�حزب تار�خ �� مرة ألول “ وهو

 .“ والتنظيم واالجتماع واالقتصاد السياسة ميادين �� البعثية العمل

  لھ مرادفة �انت لھ جديدة صفة أو  أسم ابتكر  التقر�ر  مقدمة و��

 من قائد“ بأنھ التقر�ر  وصفھ حيث الضرورة القائد صفة و�� الف��ة تلك ��

 .“ فر�دة ظروف �� وتطور  ظهر  خاص طراز 

 الذي القائد ألنھ ،»الوطنية الضرورة« الزمن مع ر صا صدام الرئيس وان

 القائد« هذا بوالدة العراق ُولد وقد السن�ن، مئات العراقيون  انتظره

  »الضرورة
ً
 .جديدة والدة

 بأسمھ لتسمى االسماء �غي��  تم فقد ألسمھ املرادفة الصفات هذه عدا

  أسمھ ا�� األسماء بتغي��  قرارات عدة صدرت حيث
ً
 قيادة سمجل قرار  مثال

 املصنع لبناء العسكر�ة املنشأة أسم بتبديل ١٩٨٥ لسنة ١٣ رقم الثورة

 �� الثورة مدينة أسم وغ��  املصنع، لبناء العسكر�ة صدام منشأة بأسم

 بتأر�خ ٦٢٢١ املرقم العاصمة أمانة كتاب حسب صدام مدينة ا�� �غداد

 لتحر�ر ا بطل الفذ بالقائد ومحبة اع��از “ فيھ ورد والذي ٢٥/٣/١٩٨٢

  حس�ن صدام الركن املهيب القومي
ً
 من ةالثور  مدينة أبناء قدمھ لم وتثمينا

 دفق. صدام قادسية معركة والكرامة الشرف معركة �� وت�حيات بطوالت

 الثورة مدينة ع�� القائد أسم أطالق فخر  ب�ل العاصمة أمانة مجلس قرر 

 .“ صدام مدينة و�سمي��ا

۷۲ 
 



 

 حةال� وزارة كتاب �� ورد الثورة ملدينة ا�جديدة التسمية هذه ضوء وع��

 :٢٠/٢/١٩٨٢ بتار�خ ٩/٥/٩

 أسم أبدال قررنا صدام مدينة أسم ا�� الثورة مدينة أسم البدال بالنظر “ 

 .ازا��ا املب�ن ا�جديد باالسم أدناه املدرجة ال�حية املؤسسات

 ا�جمهوري صدام مستشفى ا�� ا�جمهوري الثورة مستشفى .١

 .دامص مدينة �� األطفال مستشفى ا�� الثورة �� الاألطف مستشفى .٣

 .صدام مدينة �� الوقائي املركز  ا�� الثورة �� الوقائي املركز  .٣

 يالوقائ األسنان �حة مجمع ا�� الثورة �� الوقائي األسنان �حة مجمع .٤

 .صدام مدينة ��

 افدينالر  مستوصف ا�� الثورة �� املدرسية لل�حة الرافدين مستوصف .٥

 .“ صدام مدينة �� املدرسية ل�حةل
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 للطب �لية وا�شأت ل�حقوق  صدام �لية سميت ل�حقوق  �لية وا�شأت

 صدام مطار  بأسم �غداد �� جديد مطار  وسمي، الطبية صدام �لية سميت

 . صدام بقادسية األيرانية- العراقية ا�حرب وسميت .الدو��
ً
 �� ع ما وكث��ا

 .حس�ن مصدا �عراق العراق عن السلطة أعالم

 

 ناءب وعند، املطالع بصدامية املطالع منطقة سميت الكو�ت احتالل وعند

 لصداميةا مدينة أسم عل��ا أطلق املسؤول�ن لكبار  ال��ثار  �� سياحية مدينة

 بناء أعادة وعند، صدام ب��ر  الثالث ال��ر  سمي ١٩٩٢ عام �� و  ال��ثار، ��

 جائزة واستحدثت، دامص برج أسم عليھ أطلق لالتصاالت املامون  برج

 �سمية واعيد. صدام وسام عل��ا أطلق ١٩٩٦ عام والفنون  للعلوم

 ديدةع مستشفيات وسميت، للقلب صدام مركز  ا�� البيطار  أبن مستشفى

 ةجامع سميت جامعة افتتحت ثم. العام صدام بمستشفى املحافظات ��

 لومعلل صدام و�لية ل�حقوق  صدام و�لية الطبية صدام �لية ضمت صدام

 .األسالمية للدراسات صدام و�لية السياسية صدام و�لية

۷٥ 
 



 

 

 والكتب واالغاني الشعر 

 فرقةل“ غا�� صدام غا��“ ،أعاله أشرنا كما،�انت مجدتھ ال�ي األو�� االغنية

 عتقدأ ال ، “ أنت العز�ز “ �عمة حس�ن اغنية تل��ا العراق لنساء العام األتحاد

 ليست قائمة هذه لكن بھ �غنت ال�ي االغنيات عدد عن احصائية بوجود

 ع��ا: �املة

 الغفور  عبد صالح اثن�ن و�اك واحنھ تقدم −

 عطية سوزان القوم �جيد −

 املجموعة ندوس املوت ع�� صدام بأسمك −

 وفوز�ة فاضل وجنوده األمة قائد −

 املجموعة سيدي عيونك قرت −

 الغفور  عبد وصالح سالم نجاح هال  لك غنت القلوب دقات −

 جابر سعدون  لمعا��ل بينا ياساري  −

۷٦ 
 



 نزهت مائدة حال  يابو  حياك −

 صدام يا و�نصرك الباري  يحفظك −

  خضر  و�اس جابر  سعدون  ا�خ��  وجھ ا −

  القادر  عبد وعبدالكر�م رويشد عبدهللا الفارس هو  صدام −

 املجموعة النھ شهود يالبيض صفن −

 �عمة حس�ن القائد حب −

 أحمد ر�اض الغا�� أنت −

 املجموعة نالع� نور  يا قائدنا الفارس هذا −

  الساهر  �اظم صدام الغا�� وطننا هيبة −

  خضر  ياس رائع أنت شكد سيدي −

  جابر  سعدون  العرب احنا �ال فارسنا −

  الغفور  عبد صالح ريس يا نحبك وهللا أي −

 أحمد ر�اض حس�ن ياصدام الع�ن يانور  هلھ −

  أنور  محمود هللا ويشهد حبيناك −

 العسكري  املسرح فرقة ياسيدي ا�خ��  مساء −

 سعد عالء ياسيدي هال  −

 مطر��ن مجموعة صدام حيوا −

  ع�لة عادل بابھ املعا�� باب حس�ن صدام −

 ع�لة عادل با�� لألبد حبك عدي أبو  يا −

 فلك عبد نر�دك وهللا نر�دك −

 الع�� باسم و�اك النفس لكطع −

 حجازي  فواد العر�ية األمة صدام −

 �اظم مهدي الرضعناه أمنا وحليب حياتك −

 وريا�جب هاشم الغا�� صدامنا −

۷۷ 
 



 العيساوي  ع�� و�اك نضل −

 محسن مهند شعبك ع�� يل�لبك معدل −

  جابر  سعدون  نواط��ه �لنا ياصدام بيتك −

 خضر ياس الظافر  القائد أنت صدام −

 املدلول  محمد عدي يابو  −

 الصياد أحمد يص��  مثلك ما با� أشهد −

 ر�اب ياصدام صادق −

 أحمد ور�اض القي��ي داود عاهدنا ا�حر  صدام −

 البحر صالح العوجة من مناك هالشمس طلعت من�ن −

 ا�جبار عبد محمد البيدة ياصكر  هلة −

 يوسف هيثم أب أطيب يا ياحبي�ي −

 الع�� باسم ياصدام ونر�دك نحبك �لنا −

  ع�لة عادل الريس يخ�� هللا −

 ووحيد مي صدام الوطن هللا −

 محمد كر�م عدي أبو  يا هللا −

 منصور  حميد ه�ن حدر  ه�ن ه�ن −

 اءالنس اتحاد فرقة الفارس صدام −

 أحمد ر�اض �سلم �سلم −

 توفيق سم��ة املحبوب قائدنا −

 إسماعيل قاسم ياريسنا −

 ا�جليل عبد نوفل البيدة ياصكر  هال  −

 ا�ح�� سعدي ا�حر�ة أبو  صدام −

  مجموعة الغا�� أنت −

 مجموعة بصدام هلھ −

۷۸ 
 



 مجدي عماد ياصدام نحبك −

 يوسف هيثم ياصدام حبيانك −

 جزائر�ة ياصدام صدام −

  يوسف هيثم أبونھ صدام −

 نزهت مائدة العرب ياعز  ول ك −

 املجموعة ياصدام عزمك −

 فنان�ن مجموعة ياسيدي ا�خ��  مساء −

  جابر  سعدون  عا�� جبل قائدنا −

 سعد عالء صدام املوكب و�قود −

 املجموعة علينا ريس أسد وقيادة شعب −

 ا�جبار عبد محمد بصدام الدنيا فرحانة −

  خض��  أمل علمتنھ −

 يوسف هيثم البيت عمود −

 يوسف ثمهي الفرسان يابو  −

 �عمة حس�ن القائد حب −

 مجدي عماد احنھ وعونك سيدي −

 .الع�� باسم ريسنا الريس يبقى −

  

۷۹ 
 



 غ��  قائمة وهنا عنھ عديدة كتب كذلك ألفت والشعر فقد األغا�ي عدا

 :ع��ا �املة

 

 :حس�ن صدام القائد فكر  �� والفنون  العمارة: ١ النقاشية ا�حلقة −

 رشاد طلعت. الياور  طلعت تأليف ٢٠٠١-٥-١٣-ه ١٤٢٢ صفر  ٢٠

 املؤتمر  بحوث :حس�ن صدام املجاهد القائد وصايا �� دراسات −

 :اإلش��ا�ي العر�ي البعث �حزب األنبار  فرع لقيادة األول  العلمي

 ٢٠٠٨ عام آب ٨ إ�� ٧ من للمدة

 :حس�ن صدام القائد الرئيس للسيد القيمة األطروحات من شذرات −

 ٢٠٠٠-١٩٩٥ عام من ��ةللف املوقر  الوزراء مجلس اجتماعات ��

 عز�ز سندس إعداد

 القومية الدين، :حس�ن صدام القائد عند الفكر  حقول  �عض −

 العز�ز  عبد إعداد الديمقراطية الفلسطينية، والقضية العر�ية

 عرار

 اسكندر أم��  تأليف وا�سانا ومفكرا مناضال  :حس�ن صدام −

 لعر�يةا المةا لنشوء األو�� البواك��  منذ :العر�ي القومي الفكر  تار�خ −

 العالف خليل ابراهيم تأليف حس�ن صدام القائد عصر  ح�ى

 لقائدا وصايا �� تحلي�� بحث :املعرفة إلستنباط قيمة. ..  الوصايا −

 املجيد عبد أحمد تأليف حس�ن صدام

 القائد الرئيس السيد مع العمل �� تجر��ي عن :األرض شاغل مع −

 الث�ج هاتف/  لسيادتھ �حفي كمرافق. ..  حس�ن صدام الفذ

۸۰ 
 



 دراسة :الناصر عبد وجمال حس�ن صدام :الصراع وإدارة القائد −

 اسمج نصيف لطيف أنمار  تأليف السيا��ي الفكر  �� مقارنة نظر�ة

 سميان آدم تأليف حس�ن صدام الرئيس للسيد القانو�ي الفكر  −

 الغر�ري 

 من تفاصيل :املستحيل قاهر  −

 النضال لسفر  الوضاءة الس��ة

 صدام لرمز ا للقائد ا�خالد

 العراق دار  من بمبادرة :حس�ن

 �حيفة والنشر، لل�حافة

 هللا نصر  العام، املشرف العراق

 واالعداد، املتا�عة ؛ الداودي

 الشو�ة عادل

 الرافدين �� عمالق :حس�ن صدام −

 جاسم السيد عز�ز  تأليف

 مطر فواد تأليف واملستقبل والقضية الرجل حس�ن، صدام −

 صادق زه��  تأليف العر�ي التار�خ وحقائق حس�ن صدام −

 رضاا�خالدي

 رمضان ياس�ن طھ تأليف والقائد واالخ الرفيق :حس�ن صدام −

 ،سلمان صباح تأليف وتار�خ قائد :حس�ن صدام −

 ملوضوع تحليلية دراسة :حس�ن لصدام ا�جيو�ولتي�ي الفكر  −

 محمد محمود صباح تأليف الدولية والسياسية الوطنية القدرات“

 فتألي حس�ن صدام القائد الرئيس فكر  �� اتدراس :الواقع �غي��  −

 الباحث�ن من مجموعة

 فتألي حس�ن صدام الرئيس فكر  �� جديدة قراءة :ا�خالقة التجر�ة −

 الكبي��ي طراد

۸۱ 
 



 لقائدا الرئيس فكر  ضوء �� العراق �� االقتصادية التنمية تخطيط −

 حسن �جالن حس�ن تأليف حس�ن صدام

 ذر من تأليف حس�ن صدام القائد فكر  �� العسكري  والنصر  السوق  −

 إبراهيم الرحمن عبد

 ھو�يئت حس�ن صدام القائد لنشأة تحلي�� عرض :مجراه �شق ��ر  −

 معلھ األم��  عبد تأليف

 احصب تأليف حس�ن صدام القائد الرئيس فكر  �� االدار�ة الثورة −

 محمد محمود

 الرزاق عبد شفيق تأليف السيا��ي وفكره نضالھ :حس�ن صدام −

 السامرائي

 عاركم �� الس��اتي�� الدور  :املستحيل �عرف ال  قائد حس�ن، دامص −

  محمود مشتاق تأليف الفاو 

 تأليف تحليلية دراسة :حس�ن صدام القائد عند االداري  الفكر  −

 الغر�ري  هللا عبد هشام

 نالدي عالء تأليف حس�ن صدام القائد فكر  �� العسكر�ة العقيدة −

 خماس م�ي حس�ن

 تأليف مقارنة تحليلية دراسة :حس�ن صدام القائد الرئيس فکر  −

 ا�جبوري الدين عماد

 تأليف حس�ن صدام القائد الرئيس فكر  �� اعالمية نظر�ة نحو  −

 الطائي قاسم حسن ماجد

 صدام القائد حب �� جدا قص��ة قصة ثالثون  :ال�جاعة رداء −

 الر�ي�� احمد عدنان تأليف حس�ن

 تأليف س�نح صدام القائد فكر  من :املضموم العراق احتياطي −

 الراوي  القهار  عبد حازم

۸۲ 
 



 حسن هادي تأليف واالعالم الثقافة �� وقضايا حس�ن صدام −

 ا�حدي�ي وليد عليوي،

 اإلطار  �� من�جية دراسة :البعثية العمل ونظر�ة حس�ن صدام −

 ا�جماس خالد وليد تأليف العم�� والتطبيق النظري 

 محمد محمود صباح تأليف حس�ن لصدام االس��اتي�� الفكر  −

 طوالبة حسن العام والرأي حس�ن صدام −

 رضا صادق زه��  تأليف العراق �� ا�حضارة ورجال حس�ن صدام −

 ا�خالدي

 بدع تأليف حس�ن صدام القائد الرئيس فكر  �� العسكري  التنبؤ  −

 أحمد طھ الرحيم

 ابراهيم ها�ي تأليف العر�ي ا�حضاري  والنموذج حس�ن صدام −

 عاشور 

 ا�خالدي رضا صادق زه��  تأليف حس�ن صدام عند القيم −

 ا�حدي�ي هللا عبد كمال تأليف وقائدا إ�سانا --صدام مع رحلة −

 طارق  تأليف حس�ن صدام و  عمر  الفاروق ب�ن العر�ية العبقر�ة −

 بريسم حبيب

 عدنان تأليف حس�ن صدام فكر  �� القومية االقتصادية القضية −

 منا�ي

 للنشر ال�حوة دار  العر�ي الشعر  مرٱة �� حس�ن صدام −

 فتألي البالغية واملضام�ن ا�خار�� البناء القائد الرئيس اسلوب −

 حس�ن صدام ،جعفر را��ي محمد

 وهيب ها�ي تأليف املفكر  القائد −

 بدع فارس تأليف حس�ن صدام القائد الرفيق عند الفكري  املنظور  −

 بدر هللا

۸۳ 
 



 ا�خالدي رضا صادق زھ��  تأليف والشعب حس�ن صدام −

 دمحمو  تأليف حس�ن صدام القائد الرئيس فكر  �� وال��اث الدين −

 عاشور  ا�جبار  عبد

 ا�حنفي جالل تأليف صدام وقادسية صدام −

 ا�خالدي رضا صادق زه��  تاليف حس�ن صدام ذاكرة �� محطات −

 سالرئي السيد مقولة ضوء �� القديم العراق �� والدين السياسية −

 درشي فوزي تأليف وال��اث الدين �� نظرة :حس�ن صدام املناضل

 ا�خالدي رضا صادق زه�� : تأليف حس�ن صدام حياة من أيام −

 .الورد أحمد حامد تأليف املعركة صلب �� حس�ن صدام القائد −

 

 لفطر ا �انتشار  أنتشر  فقد الفص�� أم الشع�ي نصھ �� �ان فإن الشعر  أما

 .لك��تھ  توثيقھ الصعب ومن الفرد لعبادة لل��ليل كرس �لھ

 قبل ام ف��ة �� ذلك �عدى بل اقي�نالعر  الكتاب ع�� التمجيد يقتصر  لم

 �ش�ل جميعهم ساهموا واجانب عرب و�حفي�ن كتاب فشمل الكو�ت غزو 

 .الظاهرة تلك بناء �� بآخر  أو 

 شواربه وحفظ بالدم القران كتابة

 ظبحف وذلك، لتخليده أخرى  أف�ار  عن ذهنھ تفتق فقد املادي البناء عدا

 شوار�ھ. أو  دمھ بتخليد جسده من أجزاء

 اعرفان“ �ان الفعل ذلك ت��ير  بدمھ القرآن كتابة عن أعلن ٢٠٠٠ عام ففي

�  
ً
 ھعلي التو�ل و�عد ومنھ، واحسانھ فضلھ ع��، سبحانھ لھ، وشكرا

 قائد املجاهد القائد الرئيس السيد أطلع، ا�حمد من لھ هو  بما وحمده

 ضور بح ورعاه، هللا حفظھ، حس�ن صدام الك��ى  الوطنية األيمانية ا�حملة

۸٤ 
 



 قطر  قيادة أعضاء والرفق الثورة قيادة مجلس أعضاء السادة من عدد

 كتبھ ،االول  شر�ف�ن م�حف�ن ع��، األش��ا�ي العر�ي البعث �حزب العراق

 المةوالس ا�خلق بنعمة سيادتھ وتكر�مھ هللا �حفظ الشر�ف الطاهر  بدمھ

 عانير  امتدت ال�ي النضالية حياتھ �� سيادتھ لها �عرض ال�ي املخاطر  من

 روه،مك �ل وجنبھ والعافية ال�حة بدوام هللا عليھ أ�عم أالن، ح�ى شبابھ

 �� الصادرة الزمان جر�دة أستطلعت اإلعالن هذا �عد. “ الدعاء سميع أنھ

 القرآن كتابة جواز  �� القاهرة �� األزهر  علماء من اثن�ن رأي ٢٠/٩/٢٠٠٠

 .حرام ذلك أن فأكدا بالدم

 

 �ةج� وام�ن األزهر  جامعة �� العقيدة أستاذ ال��ي  املنعم عبد محمد وقال“ 

 أستاذ األزهر  علماء ج��ة رئيس حلبوش اسماعيل و�حيى األزهر  علماء

 نجس الدم الن بالدم القران كتابة اليجوز  أنھ األزهر  جامعة �� العقيدة

 عا��� قال كما“ املطهرون اال  اليمسھ“ القران عن العز�ز  كتابھ �� قال وهللا

 التجوز  القران فأن و�التا��“ ا�خن�ير و�حم والدم امليتة ليكمع حرمت“

 أ�حق جاد األزهر  شيخ وقعها فتوى  أصدر  أن لألزهر  وسبق. بالدم كتابتھ

۸٥ 
 



  بالدم القران كتابة تحر�م ع�� نصت
ً
 من عدد استفسارت ع�� ردا

 “ .املسلم�ن

 

 ستشار م الهاشمي ع�� السيد عن حي��ا �� األماراتية ا�خليج �حيفة ونقلت

 زهر األ  �� وعلماء االمارات دولة رئيس ديون  �� والقضائية الدينية الشوون

  حرام بالدم القران كتابة أن قولهم
ً
 .شرعا

 عالمات من بالدم القران كتابة أن قولھ الهاشمي عن ال�حيفة ونقلت

 األسماء، وكذلك بالدم يكتب ال  الكر�م والقران نجس، فالدم الساعة،

 
ً
 وشدد. ��يء الدين من ليس ما هللا دين �� �عمل لناسا �عض أن مضيفا

 ال�ي األعمال هذه مثل �ستنكروا أن العلماء واجب من أن ع�� الهاشمي

  والدنيا للدين مضيعة ف��ا
ً
 .معا

۸٦ 
 



 أن ھقول الشكعة مصطفى الدكتور  األسالمي املفكر  عن ال�حيفة ونقلت

 مش��  نجس الدم ألن بالدم، يكتب أن اليجوز  طاهر، كتاب الكر�م القران
ً
 ا

 .وطهارتھ هللا كتاب قدسية مع يتنا�� العمل هذا مثل أن ا��

 مجمع عضو  الراوي  محمد الدكتور  األسالمي الداعية وصف جهتھ ومن

 لكامل جامعة �� وعلومھ القران لقسم السابق والرئيس األسالمية البحوث

 “ .عاقل �خص أو  دولة برئيس اليليق ��راء �لھ األمر  فيصل،

  كر فف   جسده من مادي ��يء يبقى ل�ي بدمھ القران بكتابة يكتف لم وهو 

 �اف� يطلب وال�ي أعاله الرسالة  وجدت فقد شورابھ من شعرات حفظ ��

 .املعارك أم جامع �� شوار�ھ من شع��ات حفظ

 وحامد جاسم نصيف لطيف أجتمع السياق حسب رسالتھ خطت أن و�عد

 نم شع��ات حفظ كيفية درسوالي السلمان عبدهللا وع�� حمادي يوسف

 و�ان سكرت��ه ا�� ردهم و�عثوا شورابھ

 اتفيةاله امل�املة ا�� فاشارة و�عد. .. حارة تحية املح��م السكرت��  السيد“ 

 األ�ي أب�ن أن أود ٢٢/٥/٢٠٠٢ األر�عاء أمس مساء

 عبدهللا وع�� حمادي يوسف وحامد جاسم نصيف لطيف الرفاق اجتمع -١

 ..  املعارك أم جامع �� الكر�مة الشعرات حفظ موضوع وتدارسوا سلمان

 ألنھ، ا�خالص الذهب بمعدن الرسالة تكتب أن ع�� الرفاق اتفق -٢

 طعةق ع��، الطبيعية التعر�ة �عوامل يتأثر  ال  الذي املعادن ب�ن من الوحيد

 .أالن ح�ى املعروفة ال�خور  أقوى  باعتباره الغرانيت من رخام

 القابل غ��  الفوالذ من صغ��  صندوق  داخل الكر�مة الشعرات توضع أن -٣

 .. للكسر  قابل غ��  زجاج من واجهتھ وتكون  للصدأ

۸۷ 
 



 

 ��) م��ما الشعرات وهذه( عبارة أمام وصندوقها �� الشعرات توضع أن -٤

  .. املرفقة الصفحة ع�� موشر  كما، الثانية الفقرة ��اية

 والشعرات غرانيتال ع�� يحتوي  الذي الكب��  الصندوق  يوضع أن -٥

 أال  قلعھ يمكن ال  بحيث ا�جامع جدران من جدار  داخل ما م�ان �� الكر�مة

  .. ا�جدار  ب��ديم
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 بھوجوان للكسر  القابل غ��  الزجاج من الكب��  الصندوق  واجهة تكون  أن -٦

  ليش�ل بالرصاص تمأل  أن ع��، للصدأ القابل غ��  الفوالذ من
ً
 منعي ثقال

 .. ذهب من فيھ ملا سرقتھ حدال  الشيطان ز�ن اذا حملھ

 هذه تكتب وان، الغرانيت مع موقعة الرسالة من ��خة تودع أن -٧

  أطول  ألنھ) نايلون ( شفاف بالستيك ع�� الرسالة
ً
 ىح� أو  الورق من عمرا

 � حينھ �� للذهن يتبادر  قد ��يء وأي... ) الدس�ات( املكتن�ة االقراص
ً
 عز�زا

 “ .واالمان ل�حفظ

  ووصاياه رواياته كتبه، 

  م��ا كث��ة و�اعداد لھ مؤلفات طبعت فقد عنھ املؤلفات عدا

 الدولية والسياسة نضالنا  −

 الراهنة قضايا �� احادث −

 وحقائق وثائق :ا�خليج حرب −

 الوطنية وال��بية الثورة −

 ،الشباب املرأة، ال��بية،. ..  �� :حس�ن صدام أحاديث من مقتطفات −

. ..  ا�جديدة القيم التار�خ، ث،وال��ا الدين القومية، الوطنية،

 متعددة أخرى  ومواضيع

 الدولية والسياسة العراق −

 واملرأة الثورة عن −

 الدولة ومواقف ا�حزب مواقف عن التصدي، −

 وال��اث الدين �� نظرة −

 الدولة ومسؤولية ا�خاصة امللكية −
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 قيادة مجلس رئيس نائب حس�ن صدام السيد تصر�حات و  خطب −

 الثورة

 واملجتمع للفرد قوة ر مصد الديمقراطية −

 املختارات :حس�ن صدام −

 نميةوالت والتكنولوجيا العلم �� حس�ن صدام القائد الرئيس أقوال −

 حس�ن صدام القائد الرئيس أحاديث �� الس�ا�ي والنمو  األسرة −

 الوطنية ا�ج��ة قضايا �� :خندقان ام واحد خندق −

 العظيم العراق لبناء معا −

  األك��  وا�خيمة --ا�خصوصيات −

 الرئيس وكتابات أحاديث من مختارات :الثقا�� العمل نظر�ة �� −

 والثفافية الفكر�ة املوضوعات �� حس�ن صدام القائد

 ا�ج��وي  العمل �� املبدأية ا�حصانة −

 ا�جديدة والنظرة الثورة −

 واملعاصرة العر�ي ال��اث −

 الرفيق �حديث ال�امل النص :ل�حياة شمولية نظرة الديمقراطية −

 ١٩٧٧ تموز  ٢٦ بتار�خ التخطيط مجلس �� حس�ن صدام

 املستقبل لنضمن الشباب نكسب −

 التخطيط �� احاديث ار�عة :االش��اكية بناء �� خاص طر�قنا −

 صدام الرفيق حديث :ال�حيحة الثورة طر�ق --ال�حيح الشباب −

 ١٩٧٩ الثا�ي، �انون  ٣١ �� الشباب وزارة منتس�ي مع حس�ن

 األمانة ونصون  املبادئ نخدم −

  أمام وإ�� راجعت ال  −

 الغر�ي العقل نخاطب هكذا −

 يتعزز  الذا�ي با�حكم ايماننا −
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 العراق عن ال�حيح الدفاع بداية التأميم −

 واإل�سانية العرب أجل من نضالنا −

 السيد واحاديث خطب خالل من األيرانية العراقية العالقات −

 حس�ن صدام القائد الرئيس

 الثوري العمل �� املناورة −

  غرور  بدون  واقو�اء ضعف ن بدو  متواضعون  نحن −

 والعطاء القوة مصدر  الشعب −

 ل�جمعيات العام األتحاد بكوادر  لقاء �� حس�ن صدام الرفيق −

 الفالحية

 العر�ية األمة تأر�خ من معان��ا �ستو�� استقالليتنا −

 نفهمها هكذا األنحياز  عدم حركة −

  األعظم الثورة انجاز  ا�جديد العرا�� األ�سان −

 القومية املسوولية لدعوة جابةاست القومي األعالن −

 �خطاب ال�امل النص، التار��� املأزق  أمام الصهيو�ي الكيان −

 ١٩٨٠ العرا�� الوط�ي املجلس �� حس�ن صدام الرئيس السيد

 للعراق نتسب هكذا −

 ا�حر�ة وطر�ق شعبنا −

 الراهنة العر�ية القضايا حول  −

  صدام قادسية �� القائد أقوال من −

 العادل املبدئي االقتدار  قعمو  من السالم �� رغبتنا −

  النصر  وروح واملبادى امتنا −

 واال�سان والثورة البعث −

 والشعب واملرأة الثورة −
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  عشر  بثمانية صدرت وال�ي ال�املة املؤلفات −
ً
 صفحات عدد مجلدا

 .صفحة ا�خمسمائة تجاوزت مجلد �ل
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 من ةمجموع �عدد أن  ا�حرب ذكرى  �� الرئيس اختار   ٢٠٠٠ عام و��

  قال: حيث بالوصايا عرفت ال�ي االقوال

 نائناأب، أبناءكم ومواقف، مواقفكم تفاصيل سرد �� األس��سال أردنا لو “ 

 قا�ح أ�حاب حق يفي أن عن القلم ل�جز ، امليام�ن الغر  ورفاقنا، وأخواننا

 ام،الع ولهذا، املناسبة هذه �� األسلوب �غّ��  أن وجدنا ولكننا ..  واملوقف

رف قتال من أستنبطناها دروسا لكم ر فنستحض
ّ

 عا�يم �ل يحمل و�ناء، مش

 ةبحاج هو  من �ع�ن قد، وشع��م لوط��م الوطن أبناء وأخالص، الفضيلة

 ��يدليس، ا�حاضر قدرات وتتعزز ، روحھ �� املستقبل إشراقة ل��داد ال��ا،

 راية اال  أمامها تنتكس لن مس��ة �� الباطل ضد ا�حق موقف يقوي  بما

 مزهوة، عالية، خفاقة ا�حق راية، هللا شاء إن ولتبقى، وأ�حا��ا طلالبا

 �ةكب� دروس خالصة أنھ وجدنا ما فأليكم ..  الصادق�ن املؤمن�ن زهو  ب�ل

 .“ شعبنا واقع من

 :يدةاملج أمتنا �� املجاهدين، الصابر�ن، املناضل�ن �ل وا��، هذا أليكم“ 

 فيدكي ولن .. رأسها قطع ع�� قدرةوال النية تبّيت ان قبل األف�� ال�ستفز “ 

 ما حال ل�ل وأعد، عليك بال�جوم فاجأتك �� أن تبتديء لم انك القول 

 ��ام والتحرمھ بنصيحة صديق روح التجرح“ .“ هللا ع�� وتو�ل، �ستوجب

 ٥٧ ا�� الوصايا هذه عدد وصل ح�ى خطابھ �� واستمر . “ خطأه ليعرف

 بدراس��ا منتسبيھ من طلببال ذلك �عد ا�حز�ي ا�جهاز  قام.  وصية

 عتوطب، صفحا��ا أع�� �� الوصايا تلك بنشر  ال�حف وقامت، وحفظها

 .الدولة وثائق صفحات أع�� �� الوصايا تلك

 سون ح مصعب للدكتور  بحث ففي النبو�ة باالحاديث الوصايا هذه ش��ت

 تحت“ حس�ن صدام املجاهد القائد وصايا �� دراسات“ كتاب �� �شر  الراوي 

 :عنوان
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 يمعظ مظهر  ورعاه هللا حفظھ حس�ن صدام املجاهد القائد الرفيق وصايا“ 

 سلمو  عليھ هللا ص�� محمد سيدنا املصطفى با�حبيب التا��ي مظاهر  من

 اهامعن تحمل الوصايا وردت ال�ي الشر�فة النبو�ة االحاديث“ الراوي  ذكر “

 �� ائدالق وصايا واهمية املؤمن للقائد االيمانية النظرة مؤكدا جزئيا او  �ليا

 سيدنا الكر�م بالرسول  التا��ي(  ان مؤكدا وتر�و�ا ايمانيا بناء اال�سان بناء

 نعمي الذين اولئك السيما مسلم �ل ع�� واجب وسلم عليھ هللا ص�� محمد

 ا�جانب( �عنوان بحث �� و  ( املسؤولية بامانة او  القيادة بموقع عل��م هللا

 ر ذك هميم اللطيف عبد للدكتور ) نحس� صدام القائد وصايا �� الرو��

 سيادتھ فيھ اختصر ( ا�حكمة خطاب عن فيقول “ ا�حكمة اهمية“ فيھ

 اعر ش والف كتاب الف يختصرها لم كما يا��ا ا�� الفها من العر�ية البالغة

، )الشر�ف النبوي  والهدي الكر�م القرآن معا�ي �ستلهم وهو  بليغ والف

 ر�فةالش النبو�ة والسنة العز�ز  هللا كتاب �� ا�حكمة موقع يب�ن ان و�عد

 اوصاي جاءت( فيقول  عرضھ ما مع القائد وصايا �� العالية املعا�ي يمازج

 ةا�جزال من العا�� املستوى  �� ومنطقا حجة حس�ن صدام القائد الرئيس

) الشرافا منت�ى �� و�يانا الصفاء غاية �� ديباجة و�انت، والسبك والرصانة

 ،العقل خالص القلب خالص جيال ( لتصنع ةا�حكم بروح تنطق ف�انت

 غ��  آخر  مؤثر  أي من التكو�ن خالص، الشعور  خالص، التصور  خالص

 .(االل�ي املن�ج

 العراقيون  املسؤولون  ين�ح »ن�ج« ا�� »الوصايا« هذه تحولت ما وسرعان

 تقاطع ابرز  ع�� رفعت ملصقات ع�� كتبت فقد. باتباعھ الشعب وعامة

 �شرة اي قبل بتالو��ا الرسمية االعالم وسائل موتقو  �غداد �� الطرق 

 ع�� الوصايا هذه احدى بنشر  الرسمية ال�حف تقوم يوم و�ل.اخبار�ة

 .االو�� صفحا��ا

 �� ولهاح مواضيع وتكتب املدارس �� العرا�� الرئيس وصايا �عليم يتم كما

 .الرسمية املراسلة �� املستخدمة االوراق اع�� ع�� وتطبع ا�جامعات
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 بحسب املستوحاة الوصايا رجمتوت

 قبل الرئيس خ��ة من“ العراقية ال�حف

 والفر�سية االنجل��ية اللغات ا�� “ الثورة

 عالماال  وزارة �شر��ا كتيبات �� واالسبانية

 األجنبية وا�جهات الوفود ع�� توزيعها تم

 عم وثقافية سياسية �عالقات ترتبط ال�ي

 .�غداد

 ارز ب بطا�ع �ابحرفي� الوصايا هذه دونت كما

. العراقية العاصمة �� رسمية مبان عدة مداخل امام كب��ة لوحات ع��

 .يده يرفع وهو  حس�ن لصدام برونزي  تمثال اللوحات هذه باحدى وارفق

 ال��بية �لية أن ٦/١٠/٢٠٠٠ بتأر�خ الصادر  عددها �� الزمان جر�دة وذكرت

 �� بھخطا تضمنھ ال�ي الرئيس وصايا أن أعلنت“ املستنصر�ة ا�جامعة ��

 .ال��بية ل�لية الدرا��ي امل��اج �� دراسية مادة أصبحت آب من الثامن

 قسامأ جميع �� الوصايا تدريس ال�لية قررت“ قولھ ال�لية عميد عن ونقلت

  املراحل و�جميع ال�لية
ً
 يتمس كراس �� الوصايا هذه طبع تم أنھ ا�� مش��ا

 ل��بيةا �لية ت��يأ العميد افواض. التدري��ي واملالك الطالب ع�� توزيعھ

 
ً
 .“ الوصايا ملناقشة موسعة نقاشية حلقة لتنظيم أيضا

  ا�جر�دة وذكرت
ً
 قد ا�جمهور�ة رئاسة �انت سابقة �عليمات أن“ أيضا

 موظف أي ترقية �عدم تق��ي ا�حكومية واملوسسات الوزارات ع�� عمم��ا

  يج��  لم ما وظيفية عالوة منحھ أو 
ً
 صدرت كما ام،صد وصايا �� أمتحانا

 .اياالوص هذه يحفظون  ممن ال�جناء محكومية بتخفيض تق��ي �عليمات

 �� الرئيس وصايا بادراج الدولة مؤسسات من الرئاسة ديوان طلب كذلك

 حصلت“ ٢٧/١١/٢٠٠١ �� الرئاسة ديوان كتاب �� ورد كما اجتماع �ل

 سالرئي دالسي وصايا احدى بادراج الرأي هيئات قيام يأ�ي ما ع�� املوافقة
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 اجتماع �ل أعمال جدول  ضمن األو�� الفقرة �� ورعاه هللا حفظھ القائد

 �يةحز  درجة أع�� أ��ا ا�حز�ية ال�جنة ومسؤول املختص املدير  يقوم أن ع��

 “ .يقت��ي ما التخاذ األجتماع ذلك �� �شرحها

 

 و“ كواملل ز�يبة“ و�انت الروايات بكتابة ا��مك األخ��ة حكمھ سن�ن و��

 .“ ومدينة رجال“ و“ ا�حصينة لقلعةا“

 مصدا الرئيس ا�شغال لبدء تؤرخ ال�ي األو�� الصر�حة العلنية اإلشارة

 عن حدثتت وال�ي ،)وامللك ز�يبة( رواية مقدمة �� تثبي��ا تم الروائي بالعمل

 �� العراقي�ن والرواية القصة كتاب من وعدد صدام الرئيس ب�ن تم لقاء
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 ذلك إثر  وع�� ،“ طو�لة روايات“ كتابة ع�� ��اف ح��م ، ٢٠٠٠ شباط ١٢

 هذه ف�انت البد�عة ال�لمات هذه العراق أماجد من غيور  نجيب تلقف“

 “)وامللك ز�يبة( الرواية -القصة

 هذا ينطوي “ الدكتاتور  يصنع فيمن عبود سالم كتب ذلك عن

 ار�خت �� شذوذا األفعال ردود أك��  من واحد ع�� القص�� ) االستشهاد(النص

 الذي أما ،حس�ن صدام هو  القصة كتابة ا�� دعا فالذي. البشري  السلوك

 إن أي.نفسھ حس�ن صدام فهو  قصصيا أدبا وترجمها صدام دعوة تلقف

 .“ األول  لنداء األخ��  فيستجيب ،صداما يدعو  صداما

 ��ا العراقيون  والفنانون  األدباء بادر ) وامللك ز�يبة( صدور  عن اإلعالن فور 

 وقيل ،ا�حميد عبد سامي إخراج من مسر�� عمل ا�� روايةال هذه ترجمة

 جواد وفيصل حميد غانم تضم اخراجية هيئة ضمن تم األمر  إن أيضا

 املسرحية سينار�و  وضع ،أخرى  رواية ��) النصار( أو النعمان و�اظم

 مسلسل ا�� البيا�ي مزاحم وحّولها ،ناصر أديب الفلسطي�ي الشاعر 

 �ا� حولها فقد مهدي حافظ اإلذا�� املخرج اأم ،حلقة �عشر�ن تلفز�و�ي

 .حلقة عشرة بأر�ع إذا�� مسلسل

 خالاد“ وقررت ،�عليمية مادة الرئيس روايات جعل ا�� ال��بية وزارة و�ادرت 

 االدب كتب موضوعات ب�ن املذكورة الروايات من مختارة نصوص

 ةعاملطال وكتب واألد�ي العلمي بفرع��ا االعدادية للمرحلة والنصوص

 املعلم�ن اعداد معاهد �� العر�ية اللغة كتب و��. .. الثانو�ة للمرحلة

  .“ املهنية واملدارس

 ورد ماك واالجنبية العر�ية الوفود ع�� رواياتھ من ��خ بتوزيع الرئيس امر 

 السيد أمر “ ٢٠٠٢ اذار  ٣ بتار�خ ١٤/٥٧٨/س املرقم الرئاسة ديوان كتاب ��

 كواملل ز�يبة رواي�ي من ��خ بتوزيع اهورع هللا حفظھ القائد الرئيس

 .اكهداي للقطر  الزائرة الشعبية العر�ية الوفود ع�� ا�حصينة والقلعة
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 :يأ�ي ما تنسب الذكر  أنف املوقر  لألمر  تنفيذا

 ملسؤولةا لكو��ا الروايت�ن توزيع أدناه �� املدرجة وا�جهات وزارتكم تو�� -١

 بموافقة الروايت�ن توزيع يتم أن ع��، الشعبية الوفود استضافة عن

 ردج تقديم �عد ذلك تطلب �لما الرصيد �عز�ز  و�تم ف��ا األول  املسؤول

 نم ��خت�ن �سليم تكرار  عدم من والتأكد لها أهديت ال�ي الوفود بأسماء

 خاص �جل �� ��خ من �سلم ما يثبت أن ع��، ال�خص لنفس رواية �ل

  ف��ا األول  املسوول و�اشراف
ً
 .أيضا

 .ا�خارجية ةوزار . ا

 .األعالم وزارة. ب

 .الرئاسة ديوان �� املراسم دائرة. ج

 .ا�خارجية العالقات مكتب. د

 .املركز�ة ا�حزب م�اتب -ه

 .والتضامن والسلم الصداقة منظمة. و

 حابباصط العر�ية البلدان تزور  ال�ي العراقية الشعبية الوفود تقوم أن .٢

 و�� اله املناظرة الشعبية لمنظماتل كهدايا لتوزيعها الروايت�ن من أعداد

 .الطائرة �� الوزن أم�انية من للوفد يتاح ما ضوء

 للغرض الروايت�ن من باعداد الذكر  آنفة ا�جهات ب��و�د وزارتكم قيام .٣

 .“ أعاله

 

 

 

 

۹۸ 
 



 

 

 

۹۹ 
 



 سةلرئا ال�حفي السكرت��  كتاب �� وردت املوزعة الروايات واعداد �لفة

  ٢٠٠٢ ايار  ١٨ بتار�خ ٤/١٥٧/ص.س املرقم ا�جمهور�ة

 رواي�ي عتوزي بخصوص هللا حفظھ القائد الرئيس للسيد املوقر  األمر  �شأن“ 

 فقد .الزائرة الشعبية العر�ية الوفود ع�� ا�حصينة والقلعة وامللك ز�يبة

 لغمب بواقع، الروايت�ن من �ل من ��خة آالف خمسة الثقافة وزارة �سلمت

 ز�يبة ��خ سعر  سعر  دينار  الف ئةوخمسما مالي�ن سبعة ٧٥٠٠٠٠٠ قدره

 .“ ا�حصينة القلعة ��خ سعر  دينار  مليون  عشرون ٢٠٠٠٠٠٠٠وامللك 

 

۱۰۰ 
 



 نم هرو�ھ �عد صدام الرئيس ع�� القبض القاء عند هو  األنتباه يلفت ما

  �ان قصوره ومن �غداد
ً
 من أك��  روايتھ دفاتر  ع��  ا�حفاظ ع�� حر�صا

، معھ الوحيدة �� ف�انت ونظامھ لةالدو  أسرار  وثائق أو  دفاتر  ع�� حرصھ

  ال�جن من كت��ا رسالة �� ذلك ذكر 
ً
 وجدت الذي امل�ان �� حاجيا�ي“ “ قائال

 ف��ا مكتوب دفات��  أهمها البسيطة ا�حاجيات من عدد فيھ واعتقلت

 .“ مكتو�ة أخرى  واوراق رواية عن فصول 

 

۱۰۱ 
 



  واملنح املناصب

 قيادة مجلس رئيس صبمن يتو�� �ان فقد ا�جمهور�ة رئيس منصب عدا

 العام والقائد البعث �حزب القطر�ة القيادة سر  أم�ن ومنصب الثورة

 املنصب هذا منح قد و�ان الوزراء رئيس منصب وكذلك، املس�حة للقوات

 هذا وتو�� عاد لكن ١٩٩١عام  أنتفاضة �عد حمادي لسعدون  قص��ة لف��ة

 .أخرى  مرة املنصب

 

۱۰۲ 
 



 األو�� الدرجة من الرافدين ووسام أول  ر�قف رتبة منح ١٩٧٣ عام تموز  ١ ��

 النوع ومن الرافدين وسام منح ١٩٧٤ شباط ٧ ��، العسكري  النوع ومن

 العلوم �� امتياز  بتقدير  ماجست��  درجة منح ١٩٧٩ شباط ١ �� ، املد�ي

 ةالعسكر� ال�لية دخول  �� فشلھ من الرغم وع��.ركن شارة مع العسكر�ة

 منح ثم ١٩٧٦ عام أول  فر�ق رتبة البكر  نحھم فقد رتبة أي ع�� وا�حصول 

 ةقياد مجلس قرر “ حيث. ا�حكم سدة استالمھ �عد ركن مهيب رتبة نفسھ

 ـ :ي�� ما٢٩/٨/١٩٧٩ بتار�خ املنعقدة بجلستھ الثورة

 العام والقائد ا�جمهور�ة رئيس حس�ن صدام الركن االول  الفر�ق منح“ 

 .“ ١٩٧٩ تموز ١٧ من إعتبارا ركن مهيب رتبة املس�حة للقوات

 درجة منح ١٩٨٤ �� ، األو�� الدرجة من الثورة وسام منح ١٩٨٣ تموز  ٣٠ �� 

 منح ١٩٨٨ نيسان ٢٨ ��، القانون  �� �غداد جامعة قبل من فخر�ة دكتوراة

 فلسط�ن لتحر�ر “ ا�جهاد وترس ا�جهاد درع كذلك ومنح.الشعب وسام

 فاضت ��يج تفالأح“ أقيم الوشاح ذلك منحھ وملناسبة.“ القدس وتاجها

 السادة من عدد و�حضور  والسرور  والب�جة واالع��از  املحبة مشاعر  فيھ

 �حزب العراق قطر  قيادة أعضاء والسادة الثورة قيادة مجلس أعضاء

 ري��التش املجلس سر  وأم�ن رئيس نائب والسادة االش��ا�ي العر�ى البعث

 الرئيس لسيدا تقلد املجلس �� ال�جان وروءساء الذا�ي ا�حكم ملنطقة

 ھسيادت ومنح القدس وتاجها فلسط�ن لتحر�ر  ا�جهاد وشاح حس�ن صدام

 ةالثابت واملبدئية ال�جاعة للوقفة فنظرا..  نفسھ للهدف ا�جهاد ترس

 نطالقاوأ لسيادتھ االصيلة القومية بالروح املفعم البطو�� ا�جهادي والدور 

 وتاجها لسط�نف تحر�ر  بأن وأقليات وأكرادا عر�ا �لھ الشعب ثقة من

 قرر  حس�ن صدام الهمام اليعر�ي القائد يدى ع�� اال  يتحقق لن القدس

 ا�جهاد ترس سيادتھ منح الذا�ى ل�حكم كردستان ملنطقة التشري�� املجلس

 دةع ضمن ليكونا الشر�ف القدس وتاجها فلسط�ن لتحر�ر  ا�جهاد ووشاح

۱۰۳ 
 



 سيخوضها ال�ى ا�حرب

 قائدهم لواء تحت العراقيون 

 أرض من الغزاة لصهاينةا لطرد

 يةالعر� االرض وتطه��  فلسط�ن

 .“ رجسهم من �لها

 سيف منح ٢٠٠١ عام نيسان و��

 فلح �� فلسط�ن لتحر�ر  ا�جهاد

 تحر�ر  عن الرئيس فيھ تحدث

 نم غ��ه وا��م ب�املها فلسط�ن

 والعمالة با�خيانة القادة

 .والضعف

 بويع فقد واملناصب املنح عدا

 ١٩٨٢ عام الوط�ي املجلس رئيس حداد �عيم ألقاها الةرس �� ورد كما بالدم

 بالشع بيعة الوط�ي املجلس أعضاء جسد.. القائد الرئيس سيدي“ و�انت

 �عب.. بالدم التار�خية الوثيقة هذه ووقعوا.. ا�جهاد روح ع�� بتأكيدهم
ً
 ��ا

 عوصا� الشامخ مجده و�ا�ي العظيم العراق تار�خ لصا�ع الشعب بيعة عن

 ،ا�جاه�� الظالمي الهم�� العدوان ضد حياضها عن الذائد األمة هذه تار�خ

 وروحھ القائد الرئيس بطولة ولكن. األمة هذه سيادة من النيل حاول  الذي

 عم وتفاعلھ الشعب وايمان فذة، قيادة العراق شعب وقيادتھ األقتحامية

 بعالش أن. الشعب هذا حياة �� نوعية نقلة حققت ال�ي التار�خية القيادة

 س�نح صدام ألن نفسھ با�ع قد فأنھ حس�ن صدام القائد الرئيس با�ع ح�ن

 عبأت ال�ي التار�خية ا�حقيقة هذه حس�ن صدام هو  والشعب الشعب هو 

  وجعلتنا الشعب
ً
  البندقية �حمل نندفع جميعا

ً
 العظيم، العراق عن دفاعا

 ��ع ونحن بالدم الوط�ي املجلس بيعة لك نقدم األمة هذه أمجاد ياصا�ع

۱۰٤ 
 



  األستعداد أتم
ً
 هذه حياض عن بالدفاع وشعبنا جيشنا ملشاركة جميعا

 .الوطن هذا وسيادة األمة

 التمثال هذا ووضعت واعوانھ ا�خمي�ي قزمت قد و�حق أنك القائد الرئيس

 نحنو  النصر  فلك األمة، عن الشرور  منعت و�ذلك التار�خ، مز�لة �� املحنط

  ورائك من
ً
  دائما

ً
 عا��و� سبحانھ هللا ا�� يب��لون  واالمة الشعب و�ل، وابدا

 وفقناي وهللا نصر  ا�� نصر  من تقودونھ ل�ي و�قيادتكم بحبلھ ويعتصمون 

،
ً
  ودمت جميعا

ً
  ساملا

ً
  أبدا

ً
  وقائدا

ً
 قائدنا يا العظيم الشعب لهذا مظفرا

 “ .العظيم

  اخرى مشاهد 

 األجهزة صنع من �عضها الفرد عبادة لتكريس أخرى  ومشاهد صور  هناك

  .. صنعھ من و�عضها بالرئيس املحيطة
ً
 ألحاديثبا وصاياه �شبيھ عدا فمثال

  آ� امصد فدائيي شعار  �� الرئيس لوجھ نصفية صورة أع�� ففي النبو�ة

، هللا يبا�عون  انما يبا�عونك الذين أن قرأنية آية كتبت القائد  الوطن

 .الن�ي ال  الرئيس بالطبع واملقصود

 

 شعار فدائيي صدام

۱۰٥ 
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 حس�ن صدام عدي كت��ا القادسية جر�دة �� مقالة �شرت ١٩٩٠ عام و��

 ف��ا:  ذكر  حس�ن لصدام األخر  الوجھ �عنوان

 ليس لقب من عليك يطلق ان يجب ما ان: لھ ونقول  والدي مع نمزح كنا“ 

  ر ذك آخر  مقطع و��“ حس�ن صدام الفق��� وانما والقائد الفارس صفة

 عدي ووصف“ ع��ا ا�حديث من و�ن��ج املادة هيكر  �ان صدام والده بان“

 اقالعر  �� ا�حاكمة وعائلتھ صدام والده حال واقع“  ذكره ما  بأن املقال ��

 .“ الشعب يجهلها وال�ي

 الباري  يحاسبھ عمل ع�� يقدم ان ير�د ال  انھ“ والده لسان ع�� عدي وأورد

 ما بأن“ دهوال واصفا ،“ االرض �� �عاقبھ او  ا�حساب يوم عليھ وجل عز 

 شواهد ان يؤمن �ان وأنھ والشعب، هللا هما فقط شيئان �ان يخافھ

 ان ع�� دائما و�حثنا س��ة، من ي��كھ وما أعمالھ �� ا�حياة �� اال�سان

 .“ هكذا ستكون  اال�سان ��اية ان من نتعظ �ي املقابر  ا�� نذهب

  وذكر  
ً
 ئيسيةالر  هوايتھ ان �علمون  حس�ن صدام �عرفون  الذين ان“ أيضا

 اوعز  شيئا االغنام من يملك ال  �ان وعندما  ،األغنام ور�� السمك صيد ��

 اش��اها وح�ن ،األغنام) وكفات( من غنم رأس مائة �شراء عمھ أوالد أحد ا��

 ةوخمس وثالثمائة ألف من أك��  يملك حس�ن صدام يكن لم القائمة وجلب

 �سديد أتو�� ي� �خصيا �� عمھ ابن فأرسل ،)دينار ١٣١٥( دينارا عشر 

 أملك ال  يقول  والدك ان( الواحد با�حرف عمھ ابن أخ���ي وقد ،املبلغ هذا

 .“ ١٩٨٤ عام هذا حدث وقد ،)عدي من البا�� فخذ ،املبلغ اسدد ما

 ليھع ترتب ما نتيجة مالية ضائقة �� نفسھ ق��ي أ�� وجد ١٩٨٩ عام و��“ 

 لد�يوا ا�� ف�جأ ،نصفال ع�� مبنيا بيتھ و�قاء واألوالد الزواج نفقات من

۱۰۷ 
 



 اعب ال�ي األغنام من تبقى ما ببيع فأوعز  ،بذلك أ�ي وأخ��ت �ساعده �ي

 .“ ق��ي ا�� املبلغ ومنح ،والدتھ ق��  لبناء م��ا قسما

 ھراتب إلستالم املتبقية األيام عدد عن مراسلھ �سأل صدام والدي �ان“ و

 �ان“  وكذلك“  ا�خناق عليھ تضيق ألنھ ل�جمهور�ة، كرئيس لھ املقرر 

 اثنتان عسكر�ة بدالت ٣ من أك��  يملك ال  ا�حرب ف��ة طيلة حس�ن صدام

 دالتالب هذه أصبحت وقد ،واملكوى  للغسيل إلرسالها وواحدة للتناوب م��ا

 “ .الغسل نتيجة قص��ة

 مكني لكن ال�خصية لعبادة املكرسة املقاالت خانة �� يقع املقال كون  عدا

 
ً
 العرا�� السيا��ي ا�خطاب تحول  بداية من كجزء املقال ذلك اعتبار  أيضا

 البعث حزب فادبيات الدين ا�� القومية من الكو�ت غزو  �عد مباشرة

 لكن الرسالة روح استلهام، م��ا �عبارات غامضةالدين  مع �عاملت

  جزء �ان علمانية دولة بناء �ان التطبيق
ً
 ع�� ي��كز  عملها من أساسيا

 ال�ي العمومية العبارات من الرغم وع�� .الدي�ي النشاط ومراقبة محار�ة

 ليس حز�نا أن“ من ١٩٨٢ عام �� البعث �حزب املركزي  التقر�ر  �� وردت

 
ً
 بغل العلما�ي املفهوم لكن“ األيمان مع أنما، واال�حاد األيمان ب�ن محايدا

 سا�يأ� ضعف دليل التقر�ر  اعت��ها حيث التدين ظاهرة تفس��  محاولة ��

 يسول خارجھ كب��ة بقوى  لالستعانة األ�سان تدفع حياةوا� الطبيعة أمام

 
ً
 خارج سامي خالص ا�� األ�سان س�� أن“  خالقھ ازاء للمخلوق  واجبا

 دويعي“ األرض وجور  األضطهاد من نفسھ انقاذ عن �جز  �لما يزداد امللموس

 قدرا��ا و�� ا�جماه��  و�� �� نقص“ ا�� العامة التدين حالة التقر�ر 

 .“ االبداعية

 قامت الذي القومي العقائدي ا�خطاب اسقط الكو�ت لغزو  وكنتيجة 

 ع�� والفار��ي األسالم ع�� املجو��ي با�حقد واملتمثل ايران مع ا�حرب عليھ

 ع�� قائم اسالمي خطاب محلھ وحل  العرب عن بالنيابة وا�حرب العرب

۱۰۸ 
 



 نندياملس والدوالر  الب��ول وسالط�ن جهة من املسلم�ن فقراء ب�ن ما صراع

 البد �ان األسالمي الشارع وملخاطبة. أخرى  جهة من مادي مسي�� غرب من

 زءكج املقال ذلك فجاء األخال�� الدي�ي بالرمز  القومي الرمز  استبدال من

 .انذاك للنظام األعالمية ا�حملة تلك من

 

 البعث الر�ا�ىي–الوجھ االخر لصدام حس�ن بقلم عدي صدام حس�ن 

۱۰۹ 
 



 هذه ارتدي عندما ان�ي“ ١٩٩٥ عام انتخابھ بةمناس �� نفسھ الرئيس وذكر 

  املدنية البدلة
ً
 موديلها �ان اذا �عذرو�ي، أن أرجو ..  العسكر�ة من بدال

 
ً
 عل��ما تطور  من حصل ما يالئم وال  أضعها ال�ي العنق ور�طة ��، قديما

 ... “ �عرفون  كما حصار  �� �عيش حيث املنصرمة السنوات الست خالل

 وكأنھ نفسھ عن يت�لم كث��ة أحيان �� و�� الرئيس ��ع أخرى  مالحظة هناك

 حيث أعاله والوارد سو�ر  ديان مع حديثھ �� ورد كما أخر  �خص عن يت�لم

 �� وموجود، للطفل �عطى حليب كمية أي �� موجود حس�ن صدام“ ذكر

  و�ان أالن العرا�� يرتديھ وجديد نظيف جاكيت أي
ً
، رةالثو  قبل منھ محروما

 “ �ان مما أفضل غذاء جبةو  أي �� وموجود

 ع�� حس�ن صدام يطف لم“ قال حيث ١٩٩٥ عام �� حديثھ �� وكذلك

 أو  تاءاألستف لهذا التحض��  ��، العراق أنحاء �� جرى  الذي األستفتاء مراكز 

 لنجباء،ا العراقيون  يفعلھ بما بالفخرواإلع��از  وم��ء، مكتف النھ، يومھ ��

 ةشرك أو  للدعاية، خاصة شركة حس�ن صدام �ستأجر  ولم، األوفياء ورفاقھ

 �ع� حس�ن صدام لتعرض، البلدان �عض �� �سمى كما العامة للعالقات

 شعب ألن، آخرون يفعل كما .تقول  ما عنھ وتقول  لهم ولتصفھ، ا�جمهور 

 صدام �شغل ولم .. طو�ل وقت منذ حس�ن صدام �عرف العظيم العراق

  ليجمع النفس حس�ن
ً
 ر�قط �ان وانما العنوان، اهذ ا�� وسيلتھ يكون  ماال

 .. العظيم �شعبھ وعالقتھ وا�جهاد النضال

  وكذلك
ً
 آخر  �خص عن ا�حديث بصيغة ت�لم الدجيل محكمة �� أيضا

 قال: حيث

 أن قلت أن وسبق حس�ن صدام عن أدافع ال  هنا أنا و  صار  ال�� وا�حدث“ 

 .“ حس�ن صدام ح�ى ع��ا يدافع أن من أك��  حس�ن صدام نفس

۱۱۰ 
 



 

 صدام لدراسة رمزي  ر�اض أستخدمھ  من�جا �شابھ أعاله الكالم صيغة

  الدكتاتور “ كتابھ �� حس�ن
ً
 لسامعل يخيل أعاله الكالم طر�قة فمن“ فنانا

 ال  أن�ي “ رمزي  قال وكما  حس�ن صدام عن يتحدث التكر��ي صدام أن

 صدام دور  لعب حاول  الذي التكر��ي صدام بل حس�ن صدام ادرس

 “حس�ن

 تحولھ ص��ورة �� وهو  الرجل بل، الصورة ليس الرجل درس ��ا املدخل“ 

 :ھالي منحولة �خصية ا�� يتحول  وهو  الظل رجل بل الظل ليس، صورة ا��

، بھخط يلقي وهو  حس�ن صدام ظلھ صورة يالحق ظل الذي التكر��ي صدام

 “ .بميالده يحتفل، أخر بلد ع�� ا�حرب �علن

 ال�ي للضرورات ��يء �ل عواخض السياسة ع�� سيطرتھ أحكم عندما“

، اترسيخه ا�� والدولة ا�حزب ا�ساق وال�ي، كبطل صورتھ بناء اقتضاها

 �ىح وتب�� الصورة تخلق أن ما اذ. األخرى  تلو  واحدة تتساقط الصور  بدأت

 وقع ع�� أداءه يضبط بدأ. وهكذا، محلها تحل م��ا أقوى  أخرى  واحدة تأ�ي

، هايتمال  أمامها يقف �ان ال�ي صور ال من واملف��كة املعقدة الصناعة تلك
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  يلفيھ عندما امللل يصيبھ، �ستوع��ا
ً
 أوه“ ملز�دبا فيطالب لالثارة مفتقدا

 الذين ادالءه قاد الطر�قة ��ذه. “؟ هذا من أك��  ماهو  لديكم هل، ال��ي هذا

 صورتھ يتبع وهو  وعرة �خر�ة وشعب ساخنة أماكن ا�� بدورهم قادوه

 بالغي راو  يفعل ما غرار  ع��، ضراوة األخرون زادها وال�ي، لنفسھ رسمها ال�ي

 مشاجرات عن قصص لسماع تواق جمهور  الرضاء روايتھ بطل زخرفة ��

 لصور ا توارد ك��ة من اتزانھ البطل يفقد. لالخطار مواجهتھ وكيفية البطل

 طر�قة نذر ت. باستمرار لھ تجه��ها يتم ال�ي صوره مع مث��  سباق �� فينخرط

 نت�يي ال . مص��ه عليھ سيكون  الذي بالنحو  ظلھ/  صورتھ راءو  البطل جري 

 “ .ال�خصية ��الك اال  ظلها/  بصور��ا ل�حاق ال�خصية سباق
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 الشخصية عبادة يف العامة دور

  لعب بالتأكيد ا�خوف عامل أن من األشارة سبقت كما
ً
 خروج �� دورا

 عام البيعةب واملشاركة،ومؤسسا��ا الدولة أجهزة من و�تنظيم ،الناس

، حس�ن صدام نبا�ع �لنا ثلث�ن وال  ثلث ال  انذاك شعارها و�ان ١٩٨٣

 عامل لكن، ١٩٩٥ عام الكب��  بالزحف سمي والذي االستفتاء �� واملشاركة

  ا�حاجة
ً
  لعب أيضا

ً
 والهتافات االيدي تقبيل ومحاولة الناس خروج �� دورا

  يطلبون  �انوا األحيان من كث��  ففي
ً
 كتب كذل عن وكمثال الرئيس من شيئا

 همم خ��  انتشر  يوم ذات“ “ ظلمت�ن ب�ن جدار “ مذكراتھ �� ا�جادر�� رفعة

 دارسامل و�� الناس دور  �� يتجول  ا�جمهور�ة، رئيس صدام �ان .الن�الء ب�ن

 �� ل سين�  ور�ما، كركوك ا�� ��ليكو���  طار  أنھ وقيل، وذاك هذا عن ويعفو 

 ��. مع�� ويعفو  املساج�ن �عض اءاقتن ع�� و�قدم ال�جن ساحة �� طر�قھ

 فوق  من تمر  هليكو���  بطائرة واذا، لل�جن العامة ساحة �� كنا التا�� اليوم

 ال�جناء جمهور  فركض، حولھ تحوم أخذت األسباب من ولسبب، ال�جن

 قلتانت و�لما، الرئيس بحياة الهتافات و�دأت، الهليكو��� �ستقبلون 

 علت ،هبوطها تأخر  و�لما، باتجاهها واركض الساحة من جهة ا�� الهليكو��� 

  الهتافات أصوات
ً
  واك�� ، أطول  نصوصها واصبحت �خبا

ً
 وصرخ توسال

 هدفها ا�� عرجت ف��ا ومن الهليكو���  ولكن. “ هلكنا مو  أنزل “ احدهم

  .“ األفق �� واختفت

 ور�ما والتلمق ال��لف وهوعامل وا�حاجة ا�خوف عدا أخر  عامل هناك

 عالقة ا�� تطرق  األخرى  املجتمعات من أك��  صورةب مجتمعنا �� وجد

 جتمعامل طبيعة �� دراسة“ كتابھ �� الوردي ع�� الدكتور  واملحكوم ا�حاكم

 عالق��م ولكن عل��م يتك��  من يكرهون  املدن اهل أن“ فقال“ العرا��

 .لھ كراهي��م من الرغم ع�� املتك��  يح��مون  جعل��م با�ح�ام
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  املتك��  يذمون  ا�خاصة أحداي��م �� فهم
ً
، ذما

ً
 يرونھ ن ي�ادو  ال  ولك��م قبيحا

  لھ يقوموا ح�ى مجلس، �� عل��م دخل أو  طر�ق، �� عل��م مر  قد
ً
 اح��اما

، اعهمأسم بمأل  اليھ اصغوا ال��م تحدث واذا. ال��لف ابتسامة لھ و�بتسموا

  الرقيعة لن�اتھ �حكوا ور�ما
ً
  �ح�ا

ً
  يصادف وقد. عاليا

ً
 ييأ� أنھ أحيانا

 عهموض فينقلب وشتمھ، بذمھ م��مك�ن فيھ �انوا الذي الوقت �� �مال�

 رونھيذك �انوا أ��م يقصدون  حيث ذكرك �� كنا لھ يقولون  وقد فجأة، نحوه

  .شر ب�ل يذكرونھ الواقع �� �انوا هم بينما، با�خ��

  اعتباره يمكن هذا أن
ً
 من يخلوا ال  حال أي ع�� ولكنھ. النفاق من نوعا

 شائعة أجتماعية ظاهرة �ان قد فهو . ال�خصية واجازد معا�ي �عض

 البعض افتخر  ور�ما، م��ا يخجلون  ال  صاروا بحيث عل��ا الناس واعتاد

 .ف��ا بال��اعة م��م

 

 �ست�� ال  الشاعر  ف�ان. خاص بوجھ م��م الشعراء �� ذلك استفحل وقد

 .م�افأة أو  منفعة منھ يرجو  من ل�ل املديح قصائد ينظم أن

 عما النظر  �غض، األسلوب و�راعة النظم جودة يتذوقوا أن ناسال واعتاد

 .صارخ وتزلف كذب من فيھ

 ش�� � املثل وهذا.“ عوا�� و�ل نقش جيب“ قولهم العامية األمثال أحد �� جاء

 .“ الناس لدى ال��لف عادة انتشار  مبلغ ا��
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 ث�� للك يحتاج املجتمع ع�� وتأث��ها الظاهرة هذه �� العوام مشاركة حجم

   .الدراسة من
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 الناس مع العالقة

 ��و  النقد فوق  الذات بأن واالعتقاد الذات تمتاز�عشق الن�جسية �انت  أن

 عالق��ا بضعف  تمتاز  كذلك ف�ي  لها األخر�ن مديح ا�� دائمة حاجة ��

 فصديقھ مبكر  زمن منذ الرئيس مع ذلك و�ت�ح االخر�ن مع األ�سانية

 مات وعندما اسكندر  الم��  ذكر  كما ا�سان ال  نحيوا �ان صغره �� الوحيد

 �� بدا وكما. أيام ١٠ ملدة استمر  يده �� الشلل من نوع أصابھ ا�حصان

  فهو  العقو�ة كبداية باملوت يؤمن فهو  سابقة فصول 
ً
 يؤمن ال   أيضا

  �ان أن منذ بالصداقة
ً
 وايتھر  �� ورد كما ضعف كنقطة ال��ا ينظر  فهو  شابا

 لم، والصداقة األخر�ن معرفة مجرد ب�ن أفرق  كنت الن�ي“ ومدينة رجال

 � غ�، الياس خضر  �� صداقة ا�� أعرفهم من و��ن بي�ي معرفة أي تتحول 

  وجدت أ�ي
ً
 ،مدينة أبن منھ أك��  ر�ف أبن �ان، مث�� الدراسة �� متفوقا

، �الك�، معرفة مجرد من أع�� بأ��ا وصفها يمكن مودة و�ينھ بي�ي و�شأت

 تحول ت لم وطباعنا، صفاتنا �� أسا��ي ماهو  �عض باينبت تتعلق ألسباب

 ��ع ينوف، متم�� أخ بأنھ الصديق �عر�ف يمكن، أرى  وفيما .. صداقة ا��

 ال  نھأ سوى ، ��يء �ل �� صديقھ و�م��ه، املحببة بصالتھ األخوة من غ��ه

 صفة اضفاء �� م�ي أسهل عدنان �ان .. محرم عليھ واليحل، صديقھ يرث

 ب�ن يفرق  ال  من ب�ن وسط حال كأنھ عدنان �ان. .. عارفھم ع�� الصداقة

  أال  واملعرفة الصداقة
ً
 واالهتمام العناية من الصديق واليمنح قليال

 ..  ةالصداق ا�� نظر�ي و��ن، للمعارف يمنحها ال�ي تلك من أك��  وا�حقوق 

  �ان عدنان أن واالهم
ً
 وسط أو ، معارف وسط تكو�ن ع�� م�ي أك��  قادرا

 رحلةم �� �� يكن لم بينما، سهولة األك��  أو  السهلة الطر�قة �ع� صداقة

 كني ولم، عموم�ي بابناء صل�ي اطار  خارج واحد صديق أال  �لها األبتدائية

 ولم، ةاملعروف وقصتھ، املتوسط الثا�ي الصف ح�ى املتوسطة �� غ��ه ��

 ةحال هذا و�ان، الثانوي  الرا�ع ح�ى اليھ أشرت من أال  ا�حزب خارج �� يكن

 حيطم �ل �� عموم�ي أبناء خارج صديق �� يكن ولم واملعرفة الصديق ب�ن
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 وصارت ل�حزب انتميت عندما أما الرشاد ع�� أال  ال��ر  و�نت القرى  رمز 

 ارتص أل��ا، معار�� دائرة وسعت فقد ا�حز�ي للكسب واجبة املعارف دائرة

 .“ ل�حزب م��م يص�ح من النتقاء ضرور�ة

 :باخلطأ واالعرتاف النرجسي

. يو�ھع يرى  وال  األخر�ن عيوب و�رى  باخطائھ بالن�جسية يتسم من ال�ع��ف

 �� وخسرها بالكو�ت وتمسك القوة الوهام فريسة سقط أن �عد فالرئيس

 وقدم بھ التمسك أو  الغزو  قرار  بخطأ واحدة ملرة ولو  �ع��ف لم املعارك أم

 ةالهز�م تحولت العكس ع�� بل للهز�مة مقنعة غ��  م��رات األحيان �عض

  نصر  ا��
ً
 الر�ح أن“ قال ١٩٩٢ عام الضباط من مجموعة مع حديث �� فمثال

 األ�سانية قياسا��ما أي .. التقليدي  معناهما ياخذا أن يجب وا�خسارة

 وةق ��اجم عندما أنھ ... تقول  املتوارثة األ�سانية والقياسات .. املتوارثة

  �عادل �� ال�ي القوة ع�� ت�جم ح�ى ٣-٢ من تحتاج فأنك
ً
 عندما أما.. واحدا

  و�سميھ واحد، ا�� عشر  خمسة �سبة �عادل ما تجلب
ً
-٣٠ أو  ١-٢٠ أو ، فوزا

  و�عت��ه ١
ً
  ليس ذلك فأن .. فوزا

ً
  أ��م ... فوزا

ً
 ،املعركة خسروا قد فعال

  ٢٨ يجمعوا ح�ى انتظروا عندما
ً
 ��.. وك��ى  عظمى �عضها، دولة ٣٣ و  جيشا

 .. عليھ نحن ما ع��.. هللا ونحمد، الثالث العالم بلدان من دولة اننا ح�ن

  ١٨ من أك��  كنا لو  نقول  فال 
ً
 �انت لو  نقول  ال  ولكن، كذا �حصل مليونا

 �اف العدد هذا وان، ا�حال هو  هذا بل وكذا كذا سيحصل أك��  املساحة

  .. كب��ة  فضيحة �عد العالم �� حصل ما أن .ا�حق ع��

 الفضيحة هذه تقف أن يمكن وال  كب��ة حةفضي هو  عليكم العدوان أن

  .. أك��  الفضيحة هذه تك��  و�تقادم الزمن يم��ي و�لما .حد عند
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  ولنأخذ
ً
 ثالثون  السوق  �� الشباب من شاب ع�� اجتمع أذا هو  .. مثال

 
ً
 قد أ��م �حيح يحصل؟ فماذا صرعھ، من يتمكنوا لم لك��م �خصا

  ل�جار ا من يخرج سوف ولكنھ.. يؤذنونھ أو  يجرحونھ
ً
 .منتصرا

 والثالث�ن الواحد ب�ن من البطل هو  ومن.. العام؟ الرأي ينتصر  فلمن 

  املش��ك�ن؟

 “ .ضده هم الذين الثالثون  وليس لوحده، قاتل الذي الشاب أنھ بالتاكيد

  كالمھ با�خطأ �ان االع��اف يحاول  �ان عندما ح�ى
ً
 وغ��  غامضا

 
ً
 عدا ٢٠٠٢ عام الكو��ي للشعب وجھ خطاب ففي للتاؤ�ل مباشرومحتمال

 األساس، هذا ع��“ قال  الكو�ت وتدم��  و��ب الغزو  ب�ارثة األع��اف عدم

 ا��يامل �� وقع قد �ان إن سبحانھ �غضبھ فعل أي عن هللا إ�� �عتذر  فأننا

 األساس هذا ع�� لكم و�عتذر  مسؤوليتنا ع�� و�حسب بھ �عرف ال  مما

 “ .أيضا
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 ١٩٩٢اذار/مارس  ١١جر�دة الثورة 
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 التجمع مع لقاء �� وذلك للكو�تي�ن علنية شتيمة وجھ قد أنھ الرئيس  ���ى

 عمل� ال  الكو�ت شعب من الكث��  جعلوا لقد“ قال حيث األرد�ي الديمقراطي

 ملرأيت الكو��ي البيت داخل �� ا�حالة صور  ع�� اطلعتم ولو ، يؤمن وال 

 لها� مجتمعة لعالما �� املوجودة واالنحرافات األمراض معا�ي ال�جب،،ف�ل

 “ .الكو��ي املجتمع أوساط �عض ��

 

 

 صدام يوصم ال�و�تي�ن باالنحراف
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ً
 ماك ياترى ، م��ا الفرد عبادة تكريس ظاهرة عن �ساؤالت عدة تبقى واخ��ا

 ةخز�ن ع�� وغ��ها واالحتفاالت والصور  والساعات ا�جدار�ات �لفة �انت

 الدولة؟

 ل��اع ان��ت ال�ي بالطر�قة حكمھ ��ايةو  وصوره الرئيس سلطة أ��يار  هل  

 وخطط تم�ى كما وجدار�اتھ حكمھ أن تخيل أم ؟الرئيس ذهن �� وردت

 السن�ن؟ ملئات باقية شوار�ھ �حفظ

 و�عود دورتھ سيعيد الزمن أن أم الفرد عبادة ظاهرة من بحكمة خرجنا هل 

 ؟عل��ا تجمد زمننا و�ان

 .الزمن عليھ فسيجيب خ�� األ  أما لھ الجواب والثا�ي االول  السؤال
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: الثاني الفصل 

 تبعيــــة
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اجتثوا من أرض العراق لكي ال يدنسوا تربة العراق وال يدنسوا هواء “ 
العراق وال يدنسوا الدم العراقي عندما تمتزج دماؤهم بدماء العراقيين 

العراقي  لكي تنهيهم وتبقي وهكذا أجتثتهم الثورة من الجذور .. بالتزاوج
الصافي األبي الوطني الشريف الذي ال يقبل الذل مرفوع الجبين يبقى 

 “ ..  شيوخا ورجاال ومن اعمار أخرى.. اطفاال ونساء ..  دائما وابدا

 صدام حسين
 جريدة الثورة

 ١٦/٢/١٩٨١ 
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 قدمن هنا حس�ن صدام الرئيس ل�خصية نف��ي تحليل تقديم محاولة هذه

 عرض
ً
 �حايا �انوا ا�حالة هذه �� ال�حايا. قسوتھ �حايا من لنموذج ا

 ناملدني� من ا�خصوم معظم �ان. الواسعة التدم��ية با�حرب أشبھ �حملة

 ةضر� توجيھ من والبد خامس وطابور  للدولة أعداء بكو��م وصفوا لك��م

 األلوف �عشرات قدر  ا�حملة �حايا عدد. خطرهم ع�� للقضاء استباقية

 ا�� مبقذفه وطردهم وممتل�ا��م واراض��م أموالهم مصادرة شملت �معقو��

 تلك رجال من قسم رمي ذلك ا�� باالضافة. ايران مع ا�حدود خارج العراء

 �علم وال  رجالهم من اخر  جزء واختفى عدة لسن�ن ال�جون  �� الشر�حة

 در و  كما أيرانية تبعية أو  أيرانية أصول  من لكو��م هذا �ل. ��م حل ما أحد

 .ا�جنسية شهادة ��

  النظام �ان مرحلة �� حصلت ا�حملة تلك
ً
 ومن الغرب من بقوة مدعوما

 مضادة شعارات رفعت ال�ي األيرانية الثورة بدايات و�� العر�ية الدول 

 ق لقي ا�حملة �حايا مص��  لذلك، الثورة، لتصدير  داعية و�انت للغرب
ً
 ليال

 ت لقي األحيان �عض و�� ا�خار�� التعاطف من
ً
 تلك اعت��ت حيث فهما

  �ش�ل ايرانية شر�حة الشر�حة،
ً
 ص�� مل �عرضنا. النظام الستقرار  ��ديدا

 ل�ي القسوة، هنا و�� �خصيتھ، صفات من صفة �عرض ا�حملة �حايا

 .�خصيتھ فهم ا�� ال��اية �� نصل

 
 
 
 

 

۱۲٥ 
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 العراقية اجلنسية

 قعتو  تار�خية حداثال  نتيجة �ان العراق �� األفراد تبعية أو  أصل ��جيل

 ،٢٤/٧/١٩٢٤ �� املؤرخة لوزان، معاهدة اقرت فقد. املا��ي القرن  بداية

 انية،العثم واالم��اطور�ة ا�حلفاء ب�ن األو��، العاملية ا�حرب ان��اء و�عد

 ٣٠ ادةامل فنصت. العثماني�ن سيطرة تحت �انت ال�ي األرا��ي رعايا مص�� 

 ياترك عن منس�خ اقليم �� عادة �ناملقيم الرعايا“ ع�� املعاهدة تلك من

 تلك ال��ا تنتقل ال�ي الدولة رعايا من يصبحون  املعاهدة هذه بموجب

 ون قان صدر  ذلك . ووفق“ املح�� قانو��ا يضعها ال�ي الشروط وفق األرض

 من الثالثة الفقرة وحسب.١٩٢٤ عام �� ٤٢ املرقم االول  العرا�� ا�جنسية

 ا�جنسية من ١٩٢٤ أب من السادس ومالي �� �ان من �ل“ القانون  ذلك

 ائزاح ويعد العثمانية ا�جنسية عنھ تزول عادة العراق �� وساكنا العثمانية

 شهادة من فقرة ��. “ املذكور  التار�خ من ابتداء العراقية ا�جنسية ع��

 وتم يثاحد املتكونة العراقية الدولة مواطن تبعية ��جيل تم تلك ا�جنسية

  عثمانية تھ،تبعي أو  أصلھ اعتبار 
ً
 وهنا .لوزان معاهدة نص ع�� مستندا

 وجود األعتبار  بنظر  ياخذ لم أعاله ا�جنسية فقانون  األجحاف حدث

  املتكون ، العراق �� مقيمة املجتمع من شر�حة
ً
 نسيةا�ج تحمل لك��ا، حديثا

 ليھع ا�حصول  حق العراق ملواط�ي �ان ل�جنسية اخر  اختيار  وهو  األيرانية،

  �ان املجموعة تلك من جزء. انذاك
ً
  �ان االخر  ا�جزء لكن ايرانيا

ً
 ار اخت عر�يا

 فادأح. العثمانية العسكر�ة ا�خدمة لتجنب االيرانية با�جنسية التجنس

 ا�حصول  طلب تقديم حق لهم �ان ،باالالف وهم الناس، من املجموعة تلك

 دمولو  األب �ان واذا العراق �� مولودين �انوا اذا العراقية ا�جنسية ع��
ً
 ا

  فيھ
ً
. يرانيةا أ��ا ع�� ا�جنسية شهادة �� ��جيلها تم تبعي��م لكن .أيضا

 ا�جنسية صدرقانون  ١٩٦٣ عام �� السلطة ا�� البعث حزب وصول  وعند

 املرقم القانون  ذلك ينص. ١٩٢٤ لعام ا�جنسية قانون  استبدل ألذي الثا�ي

  �عت��  أن الداخلية لوز�ر “ ع�� الثالثة فقرتھ �� ٤٣
ً
 العراق �� ولد من عراقيا
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  فيھ مولود أجن�ي أب من فيھ الرشد سن و�لغ
ً
  و�ان أيضا

ً
 صورةب فيھ مقيما

  الولد يقدم إن �شرط ولده والدة عند معتادة
ً
 ا�جنسية بمنحھ طلبا

 مت القرار  صالحية مدة لكن. “ الرشد سن بلوغھ من سنت�ن خالل العراقية

 تلك �� ا�جنسية لباتط يقدموا لم الذين أولئك. فقط �سنت�ن تحديدها

 قييدت تم عل��ا حصلوا الذين أولئك. عل��ا ا�حصول  فرصة فات��م الف��ة

 الرئيس تقلد عند و�ذلك.ايرانية أيضا أ��ا ع�� ا�جنسية شهادة �� تبعي��م

 ��ع ا�حصول  لها يحق ال  أما املجتمع من كب��ة فئة �انت الرئاسة منصب

 ع�� داب وما.ايرانية �انت بعي��ات لكن ا�جنسية مكتسبة �انت أو  ا�جنسية

 ماملرق الثورة قيادة صدرقرارمجلس ا�جنسية عدم مش�لة �حل محاولة أ��ا

 ياالجن� تجنس يقبل ان الداخلية لوز�ر “ ع�� ينص الذي ٣/٢/١٩٨٠ �� ١٨٠

 :التالية بالشروط الرشد سن البالغ

  يكون  ان-أ
ً
 مستمراو  ١٩٥٨ تموز  من عشر  الرا�ع ثورة قبل العراق ساكنا

 .القرار هذا نفاذ تار�خ ح�ى السكن، ع��

 ع�� حصل قد الثانية او  االو�� الدرجة من اقار�ھ احد يكون  ان-ب

 .العراقية ا�جنسية

 ا�جمهور�ة وسالمة امن ع�� ضرر  العراق �� وجوده �� يكون  ال  ان -ج

 .“ العراقية

 :�انت القرار  �� املهمة الفقرتان

 ا�جر�دة �� �شره تار�خ من أشهر  ستة ع�� قاصرة القرار  نفاذ مدة اوال 

  الرسمية،

 )سنوات عشر ( عن تقل ال  مدة العراق سكناه ع�� م��ي اجن�ي �ل“ ثانيا

 مكتسبا فروعھ او  اصولھ احد و�ان- القرار هذا نفاذ ع�� سابقة متتاليات

 �� رغبتھ عن �علن ان القرار  هذا نفاذ مدة خالل عليھ  -العراقية ا�جنسية

 . “ العراق مغادرة او  العراقية ا�جنسيةب التجنس
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  �ان عليھ القرار  أنطبق من أن ذلك مع�ى
ً
 ��ع با�حصول  رغبتھ باظهار  ملزما

 خطر  اليواجھ �ي بل فقط ا�جنسية ع�� ا�حصول  لغرض ليس ا�جنسية

 يةالن �انت اذا فقط؟ أشهر  الستة ف��ة ملاذا هو  السؤال. البالد من الطرد

 ر،أشه �ستة القرار  صالحية مدة تحديد ملاذا ة،ا�جنسي عدم مش�لة حل ��

 -وجدت أن- القرار من األيرانية للتبعية األستفادة مدة �انت ا�حقيقة و��

/ ١٠/٤ �� ٥١٨ املرقم الثورة قيادة صدرقرارمجلس حيث شهر�ن من أقل

 بالتجنس ا�خاصة االح�ام من االصل االيرا�ي االجن�ي �ستث�ى“ ١٩٨٠

 “ .٣/٢/١٩٨٠ �� ١٨٠ املرقم الثورة قيادة سمجل قرار  �� الواردة

 

 ١٨٠القرار 
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 ١٨٠القرار 

 ال  ملن ا�جنسية ملنح ليست �انت ١٨٠ القرار  اصدار  غايات أحدى ر�ما

 ا�جنسية يحملون  ال  الذين اال�خاص عدد ملعرفة محاولة �� بل يحملها

 عد� بدات ال�ي التسف��  عملية قبل التبعية خانة ضمن صنفوا والذين

 أصدر  ١٨٠ القرار  اصدار  من أيام أر�عة �عد. ١٨٠ القرار  اصدار  من هر�نش

 األجن�ي، منع الذي ١٩٨٠/ ٧/٢ �� ٢٠٠ املرقم القرار  الثورة قيادة مجلس
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 املطلو�ة ١٨٠ القرار  �� املذكورة بالشروط اليفي من �ل ا�حالة هذه و��

 ��ع نص حيث سنوات خمس من أك��  البقاء من ،ا�جنسية ع�� ل�حصول 

 يھف يقيم أو  القرار، هذا نفاذ قبل العراق �� أقام الذي لالجن�ي ال�سمح“

 وفر  القرار  هذا.“ �ان سبب الي اقامتھ �� األستمرار  سنوات خمس مدة

 .السنة لكت من نيسان �� بدات ال�ي التسف��  بحملة للبدء القانونية الصيغة

 

 ٢٠٠القرار 

 األر�اف سكن ملن خاصة دة،معق �انت ا�جنسية ع�� التقديم طلب عملية

 قديمت. ل�جنسية حاملة تكن لم م��م كب��ة �سبة حيث النائية املناطق أو 

 ووالده الطلب مقدم يكون  أن ا�� يحتاج ا�جنسية ع�� ا�حصول  طلب
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 خالل العراق سكنة من وجده والده يكون  وان العراق مواليد من وجده

 الغاية �انت. العثمانية التبعية من كالهما يكون  وان ١٩٢٦-١٩٢١ الف��ة

 نون لقا القانو�ي املشرع حرص �� ا�جنسية ع�� ا�حصول  عملية �عقيد من

. �اعل� ا�حصول  من املجتمع من بالصغ��ة ليست شر�حة �حرمان ا�جنسية

 الفال مستحيال  يكن لم أن صعبا �ان ا�جنسية ع�� ا�حصول  أن من بالرغم

 ا�حصول  �ان ،عدة أجياال  العراق �� وعاشوا ولدوا الذين األ�خاص من

 يادةق فقرارمجلس. بكث�� أسهل األجانب �عض وح�ى العرب قبل من عل��ا

 منح الداخلية لوز�ر  يجوز “ ع�� نص ١١/١/١٩٧٥ �� ٥ املرقم الثورة

 تقيدال دون  الرشد سن بلغ قد �ان اذا يطل��ا عر�ي ل�ل العراقية ا�جنسية

 قانون  من الثامنة ادةامل من )١( الفقرة �� الواردة التجنس �شروط

 ذلك من ويستث�ى املعدل، ١٩٦٣ لسنة )٤٣( رقم العراقية ا�جنسية

 .“ ذلك بخالف خاص �شري�� قرار  او  قانون  يصدر  لم ما الفلسطينيون 

 ملجلس السادسة ا�جلسة �� الرئيس أمر  حيث للعرب األمر  سهل كذلك

 الذين للعرب العراقية ا�جنسية منح بتسهيل“ ١٨/٦/١٩٨٥ بتار�خ الوزراء

 . أومعرقالت روت�ن بدون  اكتسا��ا يرغبون 

 اقصاها مدة �� االستفسار  عند التجنس معامالت انجاز  بضرورة وجھ كما

 حوافزا قدم بل بذلك يكتف ولم.“ املعامالت هذه النجاز  واحد أسبوع

/ ٩/ ١٤ �� ١٠٩٦ الثورة قيادة مجلس بقرار  ا�جنسية طلبات لتقديم للعر�ي

  أرا��ي قطع بمنحهم“ ١٩٨٥
ً
 القطر  محافظات من محافظة أي �� مجانا

 كذلك. “ ا�جنسية ع�� حصولهم من سنوات ثالثة �عد �غداد باستثناء

  �ان بما القرار  لهم سمح
ً
 لاألموا تحو�ل“ أنفسهم، العراقي�ن ع�� ممنوعا

 .“ العراق خارج السنة �� واحدة مرة والسفر  العراق، خارج
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 العراقية ا�جنسية ع�� العرب حصول  �سهيالت

 العراقي�ن غ��  العرب منح و�سهيل عرب العراقي�ن أن قائل قال واذا

 ان� حيث تفهمھ ممكن م��ا االيرانية التبعية وحرمان العراقية ا�جنسية

  البعث حزب
ً
 النسب بإن عليھ الرد يمكن العر�ية، الوحدة شعار  رافعا

  غ��  �ان العر�ي
ً
 من ا�خامسة رةالفق نصت حيث ا�جنسية ملنح ضرور�ا

 ان الداخلية، لوز�ر “ ٣/٢/١٩٨٠ �� ١٨٠ املرقم الثورة قيادة قرارمجلس

 الثث م��ي �شرط العرا��، زوجها جنسية االجنبية، املراة اكتساب يقبل

 قيام واستمرار  املذكورة، املدة العراق �� وسك��ا الزواج، ع�� سنوات

 �ع� األجنبية الزوجة مأرغ القرار  إن واالهم. “ الطلب تقديم ح�ى الزوجية،

 نص حيث البلد عن األ�عاد واجهت واال  العراقية ا�جنسية ع�� ا�حصول 

 يةا�جنس اكتساب ب�ن تختار  ان عرا��، من امل��وجة االجنبية املراة ع��“
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 �� عل��ا املنصوص )سنوات ثالث( م��ي �عد العراق، مغادرة او  العراقية

 سنوات خمس مضت اذا العراق بمغادرة وتلزم الفقرة هذه من )ا( البند

  �ان وهكذا. “ العراقية ا�جنسية تختار  ان دون  اقام��ا ع��
ً
 ع�� الزاما

 إن فقط سنوات خمسة البلد �� اقام��ا ف��ة �انت ال�ي األجنبية الزوجة

 ل�يا الشر�حة إن ح�ن �� البلد عن تبعد واال  العراقية ا�جنسية تكتسب

 د��افق ا�جنسية حاملة و�انت عدة لوالجيا السن�ن عشرات البلد �� عاشت

 ةا�جنسي ع�� ا�حصول  حق من حرم م��ا أخر  قسم و�الطبع. ابنا��ا وسفر 

 تحرم فقد عرا�� من امل��وجة التبعية شر�حة من للزوجة بالنسبة.أصال

 �� ٥١٨ بالقرار  ١٨٠ القرار  �� عليھ املنصوص التجنس حق من البداية ��

 ا�خاصة االح�ام من االصل االيرا�ي ياالجن�“ استث�ى الذي ١٠/٤/١٩٨٠

 ٣/٢/١٩٨٠ �� ١٨٠ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  �� الواردة بالتجنس

 .سابقا ذلك ا�� أشرنا كما“

 ١٥/٦/١٩٨٠ �� ٩٥٨ املرقم الثورة قيادة مجلس بقرار  ذلك �عديل تم ثم

 ١٨٠ القرار  �� عليھ منصوص كما ا�جنسية طلب تقديم حق منحهن الذي

 املدة“ تمديد تم ثم.١٠/٤/١٩٨٠ قبل واقعا الزواج يكون  أن رطش ع��

 �� ١٨٠ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  من )ب-٥( الفقرة �� ذكرها الوارد

 العراقي�ن زوجات ذلك من ويستث�ى. أخرى  أشهر  ستة ملدة ٣/٢/١٩٨٠

 الحقا سن�ى  وكما.٢١/٤/١٩٨١ �� ٤٨٥ القرار  حسب“ االصل االيرانيات

 ع�� �جع الذي ١٠/٤/١٩٨١ �� ٤٧٤ القرار  الثورة قيادة سمجل أصدر 

 لتطليقهم أزواجهم ع�� املال �عرض األيرانية التبعية من الزوجة طالق

 .لتسف��هم سابقة كخطوة
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 ٩٥٨القرار 

 

 ٤٨٥القرار 
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 فقدا��ا، ضد محصن األصل العرا�� ا�جنسية حامل إن الظن البساطة من

 ا�جنسية اصدار  ع�� السيطرة من النظام اتخذ حيث العكس ع�� بل

 ظامالن �عديل قانون  إن حيث السياسي�ن املعارض�ن ع�� للضغط طر�قة

 الذين اال�خاص أستثناء ع�� حر�صا �ان ١٩٧٧ �� ٣٥ رقم القضائي

 من ال��امجه أو  للثورة معاديا اقتصاديا أو  فكر�ا أو  سياسيا موقفا يتخذون 

 املعارض�ن أولئك عن ا�جنسية واسقاط. ا�جنسية ع�� ا�حصول 

 ع�� ينص الذي ١٩٨٦/ ٢٧/٤ �� ٣٦٣ املرقم بالقرار  يتجسد السياس�ن

 بوالشع للوطن والئھ عدم يثبت عرا�� �ل عن العراقية ا�جنسية اسقاط“

 فقط وليست ،أف�اره الذي هواملواطن العرا�� املواطن إن هنا يتب�ن. “

 املعارض�ن عن ا�جنسية اسقاط ع�� وكمثال. النظام تالئم اعمالھ،

 الذي ١٩٨٤/ ٢٤/١ �� ٥٤١٠ املرقم العامة األمن مدير�ة كتاب السياسي�ن

 هماسماو  املبينة العراقي�ن من العراقية ا�جنسية �حب تقرر “ ع�� ينص

 �ا� الهار�ھ العميل العرا�� الشيو�� ا�حزب عناصر  من وهم أدناه )أر�عة(

 ،هم�سف��  تم الدعوة زبح أعضاء �عض.“ السو�د �� حاليا واملقيم�ن ايران

 ٢٢/٢٣/١٨٠٧ الثورة قيادة مجلس كتاب حسب �التبعية، عوملوا و�ذلك

 املتجنس�ن وح�ى االيران�ن �سف��  تقرر “ ع�� ينص الذي ١١/٣/١٩٨٠ ��

 و أ والثورة ا�حزب ضد ما �عمل تورطهم ثبوت حالة �� العراقية با�جنسية

 محكمة من ل��مع وا�حكم الرج�� الدعوة حزب ا�� أنظمامهم ثبوت

 .“الثورة

 فكري  أو  سيا��ي ملوقف ال  املواطن�ن �عض عن ا�جنسية أسقطت كذلك

 لفقدان تافھ سبب بانھ اال  وصفھ يمكن ال  لسبب بل اتخذوه معارض

 مكتب رسالة فحسب الس�ا�ي التعداد �� املشاركة عدم وهو  ا�جنسية،

 ضوء �� ي�� ما تنسب“ ٨/٩/١٩٨٧ �� ٤٣٥ رقم السر�ة الشمال تنظيم

 املجيد حسن ع�� الرفيق وترأسھ ٦/٩/١٩٨٧ بتار�خ ا�عقد الذي األجتماع

 التعداد ( العملية �� �شارك ال  من إن الشمال تنظيم مكتب سر  أم�ن
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 �� سيعت“ بل فقط ذلك وليس“ عراقيتھ يفقد مشروع عذر  بدون  )الس�ا�ي

 ٦٧٧ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  بحقھ و�طبق ا�جيش من الهار��ن من

 ننقاش سوف. بالرصاص باالعدام معاقبتھ ذلك ومع�ى“ ٢٦/٨/١٩٨٧ ��

 لتاكيدا نرغب ال�ي النقطة ولكن األنفال عمليات عن بحثنا �� الرسالة هذه

 جوهري  سبب اعتباره يمكن ال  لسبب أسقطت ا�جنسية إن هو  عل��ا

 عت�� � الذي ال�خص ع�� ا�جنسية اسقاط يقتصر  لم.املواطنة من ل�حرمان

 مرال  تنفيذا أيضا عائلتھ ليشمل ذلك �عدى بل فقط للدولة الوالء ديمع

 املرقم ا�جمهور�ة رئاسة بكتاب الينا املبلغ القائد الرئيس السيد“

  ي�� ما تقرر  ٧/٦/١٩٨٣ �� ١٦/٧٤١٥/ق

 ا�جنسية يحملون  الذين املجرم�ن عوائل عن العراقية ا�جنسية �سقط.١

 دةقيا قرارمجلس أح�ام ا�� استنادا ةالعثماني التبعة غ��  من العراقية

 .٧/٥/١٩٨٠ �� ٦٦٦ املرقم الثورة

 عةتب.. العراقية ا�جنسية يحملون  الذين املجرم�ن لعوائل بالنسبة أما. ٢

 ختصةامل ا�جهات مفاتحة �غية باسما��م بقائمة تزو�دنا ف���� عثمانية

 ا�جنسية السقاط املوقر  الثورة قيادة مجلس من قرار  الستصدار 

 .ع��م العراقية

 و�ان.“ واالوالد والزوجة الزوج �شمل أ��ا ع�� العائلة بمدلول  االخذ. ٣

 .التسف�� الكتاب، حسب العوائل مص�� 

 اختاروا الذين “ ١املخر��ن“ األكراد عوائل عن ا�جنسية أسقطت كذلك

 ذلك ا�� تطرق  كما أمنيا محذورة قرى  اعت��  ما �� بابناهم لاللتحاق الرحيل

 ١٢/٩/١٩٨٧ �� ٦٠/٢٦٤٨ رقم ألدين صالح شعبة قيادة جتماعا محضر 

سیتم استخدام كلمة (مخرب) او (مخربین) في مواقع معینة كداللة على المتمردین او المعارضین بعیدا عن المعنى ۱ 
 ورد في الكتب الرسمیة والوثائق المعروضة.النمباشر اللغوي لتتوافق مع ما
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 ةاملنقول األموال وحجز  العراقية ا�جنسية اسقاط: ي�� ما االجتماع تناول “

 .“ ةالعائل أفراد �افة مع التخر�ب زمر  مع امللتحقة للعوائل املنقولة وغ�� 

 ع�� يقتصر  لم حيث سهال  �ان ا�جنسية اسقاط أن سبق مما يتب�ن

 وائلهموع السياسي�ن املعارض�ن شمل لكن االيرانية التبعية من صاال�خا

 �� اركة�املش البسيطة الدولة �عليمات ببعض األل��ام �ستطع لم من وح�ى

 .األماكن �عض �� ا�جسدي التواجد أو  الس�ا�ي التعداد

 

 الدعوة حزب أعضاء �عض �سف�� 
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 العائلة عن ا�جنسية اسقاط
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 لطاهرةا الدماء الرافدين تراب في ذرة كل وبحق .. واهللا .. واهللا .. واهللا“ 
 “ .سدى تذهب لن المستنصرية في سالت التي

 حسين صدام
 ١٩٨٠ نيسان
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 التبعية عقوبات

 يثح ا�جنسية فقدان ع�� األيرانية التبعية من الفرد عقو�ات تقتصر  لم

 ع��و  املنقولة، وغ��  املنقولة األموال مصادرة وع�� التسف��، ع�� اشتملت

 االختفاء ح�ى شملت أخرى  احيانا و�� معينة، اعمار  من للرجال ال�جن

 .األرض وجھ عن

 التسفري

 �� �دفةاملس� الفئة السبعينات أوائل �� االو�� بموجت�ن، التسف��  حصل

 املحالت .�غداد �� ساكنة فيلية اكرادا م��ا االغالبية �انت، األول  التسف�� 

. كراداأل وعقد ا�خال�ي، الشيخ، باب القشلة، ع��، قن�� ، ت�ان املس��دفة

 ضيقم �� عر�ية جزر  لثالثة إيران احتالل تلك التسف��  �حملة الدافع بدا

 العالقات تحسن �عد تماما توقفت ور�ما ا�حملة خفت ذلك �عد. هرمز

 ينالذ األ�خاص قدرعدد. ا�جزائر أتفاقية وتوقيع إيران شاه مع السياسية

 للمؤتمر  السيا��ي التقر�ر  �� ورد. �خصا ٣٠٠٠٠-٢٠٠٠٠ ب�ن ��هم�سف تم

 الشاه أل�� عندما“ ماي�� الف��ة تلك عن البعث �حزب التاسع القطري 

 شط ع�� العراق سيادة ��دد وصار  ١٩٦٩ نيسان �� ١٩٣٧ عام أتفاقية

 ،دعمبال ال��زا�ي عصابة و�مد فيھ، الثوري النظام ع�� يتآمر  وصار  العرب

 ةبا�جنسي م��م املتجنس�ن و�عض العراق �� املقيمون  يرانيون األ  �ان

 وراء فهم .العرا�� املجتمع داخل )ا�خامس الطابور ( �ش�لون  العراقية

 يزودون  الذين وهم. العرا�� املجتمع �� والبلبلة األشاعات حمالت أغلب

 ،�لعرا�ا األقتصاد عن باملعلومات العاملية والصهيونية األيرانية املخابرات

 و��ل ،املس�حة قواتھ أوضاع وعن ،فيھ األس��اتيجية املواقع وعن

 اونةاملتع واملخابرات األيرانية املخابرات تحتاجها ال�ي األخرى  املعلومات

 .“ معها
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 )ا�خامس الطابور ( هذا حاول  ايران شاه نظام مع ا�خالف اشتد وعندما“ 

 الوطن، دض التامري  �شاطھ وتصاعد مكشوف �ش�ل للثورة يتصدى أن

 �� ناملقيم� االيران�ن من ألوف بضعة بتسف��  الثورة قامت وقائي و�اجراء

 �يال األرض خان ملن وعقابا وتامرهم، شرورهم من تخليصا ايران ا�� العراق

 .“ الالحقة الف��ة و�� ١٩٧١ عام ��اية �� ذلك وتم عديدة أجياال  أو��م

 بدا هنا. أخرى  مرة إيران عم العالقات تدهورت األيرانية الثورة قيام �عد

 ارق ط الوزراء رئيس نائب اغتيال محاولة الثانية التسف��  �حملة املسبب

 أملحاولة تلك �� وجرح قتل. ١٩٨٠ نيسان �� املستنصر�ة ا�جامعة �� عز�ز 

 م��  سم��  ،املحاولة بتلك قام من ع�� القبض ألقي. األ�خاص من عدد

 قمةاملر  القناة أمن معاونية برقية نتبي. األيرانية التبعية من و�ان غالم،

 مص��القائم صدام مدينة أمن مدير�ة ا�� ١٩٨٧/ ١٨/١٠ �� ١٠٤٩٣

 لدينا ةاملتوفر  املعلومات أدناه“ ف��ا ورد حيث عائلتھ وافراد سم��  باملحاولة

 / غالم ع�� م��  سم��  املقبور  املجرم .أعاله برقيتكم بحث موضو�� عن

 �جهاتا قبل من عائلتھ أفراد جميع ع�� القبض القي بأنھ �ش��  معلوماتنا

 ع�� م��  وفر�د ع�� م��  وأم��  غالم ع�� نور  :من �ل وهم ١٩٨٠ عام األمنية

  وأعدموا ،ع�� م��  وسهام ع�� م��  ولطيفة ع�� م��  وفائق
ً
 ائلةع كو��م جميعا

 �� الطلبة ضد البشعة با�جر�مة قام الذي غالم ع�� م��  سم��  املجرم

 التجمع ع�� اليدو�ة الرمانات بإلقاء قام حيث ستنصر�ةامل ا�جامعة

 .“ الطال�ي
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 غالم م��  سم��  عائلة اعدام

 محاولة �عد، متقدمة بدرجة �ع�ي من سمعت كما صدام، الرئيس أجتمع

 ع�� لردا ماهية �� رأ��م عن فيھ سائلهم البعثي�ن من متقدم ب�ادر  االغتيال

 كون ي أن رأ��ا �ان العمري، سناء سنية، �عثية األول  املتحدث �ان. املحاولة

 نأ بدى حيث ،الراي ذلك �� الوحيدة �انت لك��ا الفاعل، ع�� حصرا الرد

 بةقاط األيرانية التبعية لشر�حة العقو�ة أق��ى بتوجيھ صدر  قد ا�حكم

  .فقط باملحاولة القائم ع�� وليس
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 �� و�ساء لشباب زكية دماء سالت البارحة،“ قائال الرئيس تحدث عالنية

 مأ�� ضنوا واسياده هو  غالم م��  سم��  يد�� عميل الفاعل املستنصر�ة،

 تتغلب كر تف أ�� االجنبية االم��يالية قوى  ول�ل لهم نقول . كب��ا شيئا حققوا

 �ل ��زه لن قوي  جبل هو  العرا�� الشعب. يحاولون  دعهم الثورة ع��

 الدماء الرافدين تراب �� ذرة �ل و�حق .. وهللا .. وهللا .. وهللا. قنابلهم

 “ .سدى تذهب لن املستنصر�ة �� سالت ال�ي الطاهرة

 �� ٦٦٦ املرقم الثورة قيادة قرارمجلس صدر “ سدى الدماء التذهب“ و�ي

سقط“ التبعية شر�حة مص��  راسما ٧/٥/١٩٨٠
ُ
 ل� عن العراقية ا�جنسية �

 واالهداف والشعب للوطن والئھ عدم تب�ن اذا اجن�ي اصل من عرا��

 ل� با�عاد يأمر  ان الداخلية وز�ر  ع�� .للثورة العليا واالجتماعية القومية

 بناء يقتنع لم ما )١( الفقرة بموجب العراقية ا�جنسية عنھ اسقطت من

 و أ قضائية ضرورة �ستدعيھ أمر  العراق �� بقاءه بأن �افية اسباب ع��

  املوثوقة الغ��  حقوق  حفظ أو  قانونية
َ
 من �األو� لفقرةا تو�ح لم. “  ًرسميا

 القومية واالهداف والشعب للوطن والئھ �عدم“ املقصود ما القرار 

 هةا�ج �� من كذلك. الوالء قياس يمكن وكيف“ للثورة العليا واالجتماعية

 ءالوال عدم �ش��ط القرار  أن من و�الرغم. الوالء مع�ى تحديد عن املسؤولة

 من ب��ةك �سبة �سف��  تم هو  فعليا حصل ما التسف��، قبل امل��م جانب من

 مأ أيرانية تبعية ،جنسيا��م شهادة �� دون  ملا استنادا الشر�حة تلك

 األيرانية التبعية شر�حة ا�� �ش��  لم ٦٦٦ القرار  أن من بالرغم. عثمانية

 من لكذ استنتاج يمكننا لكن القرار، بذلك واملس��دفة املقصودة ا��ا ع��

 .أخر مصدر 
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 ٦٦٦ ورةالث قيادة مجلس قرار 

 �� ألفھ كتاب �� ال��اك فاضل الدكتور  ا�ح�ن ذلك �� ألعام االمن مدير 

 التبعية“ اعت��فيھ“ العراق �� وااليرانية ال��ودية املدارس“ الثمانينات مطلع

 وط��اب واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ونفسيا تار�خيا ترتبط األيرانية
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 ��ع العمل ��ا انيط“ التبعية أن يقول  الكتاب من أخر  جزء و��. “ األيرا�ي

 �� الوقوف بل العر�ية لالمة القومية والتطلعات القومي ال��وض معاداة

 ٦٦٦ بالقرار  فاملس��دف و��ذا.“ العراق �� قام تحرري وط�ي حكم أي وجھ

 ال�ي بعيةالت“ شر�حة ا�� ينتمي النھ ايرانية تبعيتھ أو  أصلھ الذي العرا�� هو 

 لالمة القومية والتطلعات القومي ال��وض داةمعا ع�� العمل ��ا انيط

 .“ العر�ية

 العرا�� الدم يد�سوا ال  ل�ي العراق أرض من اجتثوا“ صدام الرئيس حديث

 ال�خص معتقد إن معناه“ بال��اوج العراقي�ن بدماء دما��م تم��ج عندما

 لوبواملط املع�ي هو  و�سبھ ال�خص دم ثانو�ا،لكن شيئا �ان بل مهم، غ�� 

 رئيسال نجح معتقد، وليست و�سب دم أ��ا ع�� التبعية بتعر�ف. ثھاجتثا

 .�غي��ه يمكن ال  دمھ،،ال�خص �سب منھ، الهرب مستحيل وضع بجعلها
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 مرتبطة فالتبعية السيا��ي ال�خص والء يحدد ال�خص دم أن و�ما

 تقف و��“ األيرا�ي بوط��ا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ونفسيا تار�خيا“

 للدولة معادية أذن ف�ي“ العراق �� قام تحرري وط�ي حكم أي وجھ ��“

 ،خصال� لدم البيولوجية ال��كيبة نتاج هو  السيا��ي الوالء والن والثورة

 من دالب لذلك ،مجدية غ��  ستكون  السيا��ي موقفھ بتغي��  اقناعھ محاولة

 .املجتمع من اجتثاثھ أو  تصفيتھ

 قاءلل التجارأستدعيت من عةمجمو  �انت �سف��ها تم ال�ي األو�� الوجبة

 قذف��م شاحنات بصعود أرغموا ا��م هو  ماحصل لكن املسؤول�ن من احدا

 .مشيا ال��ا بالذهاب وامروا ايران مع ا�حدود ع��

 وزارة برقية توج��ات حسب الن��ان، عليھ اطلقت العودة حاول  من

 من ع�� النار  فتح �� أمرنا نؤكد“ ١٩٨٠/ ١٠/٤ �� ٢٨٨٤ املرقمة الداخلية

 املس��دفة الوجبة. “ املسفر�ن من العراقية االرا��ي ا�� العودة يحاول 

 نسالتج طلبات تقديم ع�� اقدمت ال�ي الفئة �انت ذلك �عد بالتسف�� 

 .سابقا شرحنا كما ١٨٠ القرار  بھ ماوعدها حسب

 ��ع العثور  �� األمنية ا�جهات من تنفيذها املطلوب املهمة �انت ذلك �عد

 �� املطروحة الوسائل أحدى �انت. لتسف��هم التبعية شر�حة أبناء بقية

 املدن عشرات لساك�ي ا�جنسية اضاب��  من األالف عشرات مراجعة

. العائلة تبعية ايرانية لتحديد السن�ن لعشرات �عود والقرى  والنوا��

 .للغاية ومعقدة صعبة �انت تنفيذها املطلوب املهمة إن ذلك ومع�ى
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 املسفر�ن ع�� النار  أطالق

 ��، قهاتطبي تم وال�ي، التبعية ع�� للعثور  �سبيا األسهل الطر�قة �انت

 لرؤسائھ ا�جنسية شهادة تقديم حكومي عامل أو  موظف �ل من الطلب

 العائدة ا�جنسية شهادة تقديم املدارس طالب �ل من طلب. ل��اجعوها

 ا�جيش �� منتسب و�ل البعث حزب �� عضو  �ل .ملعاين��ا ملعلم��م لوالدهم

 شهادة تقديم م��م طلب، بالغ�ن كو��م من و�الرغم واملخابرات وأالمن

 لبط بل بذلك يكتف ولم. ملراجع��ا ووالد��م لوالدهم العائدة ا�جنسية

 يذكروا أن م��م مطلو�ا �ان. عوائلهم ��جرة خاصة استمارات م�� م��م

 وجدوا م��م ث�� الك. العش��ة رئيس هو  ومن م��ا فخذ والي ينتمون  عش��ة الي

 .املدن لسكنة خاصة األجابة وصعبة معقدة األسئلة
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 مت اذا حيث األبد ا�� تبعية فهو  تبعية �ان من صدام للرئيس بالنسبة

 مدير�ة �� عائلتھ اضبارة مراجعة فسيتم تبعية ما �خصا أن اكتشاف

 بعيةت عمھ وابناء واوالده وشقيقاتھ أشقائھ �افة اعتبار  وسيتم ا�جنسية

 تمي لم إن للتسف��  عرضة وسيكونون  جنسيا��م ماهية عن النظر  �غض

 .بالفعل �سف��هم

 وهذا أالم جنسية عن النظر  �غض تبعية أالب �ان اذا تبعية العائلة اعت��ت

 ھوشقيق ايرانية تبعية �خصا و�ان حدث اذا. تبعية األطفال �افة يجعل

 ةعرض و�كونون  ةايراني تبعية واوالده هو  الثا�ي اعت��  عثمانية تبعية

 .للتسف��

 عند“ ١٩٨٠/ ١٠/٤ �� ٢٨٨٤ املرقمة الداخلية وزارة ب��قية مو�ح هذا

 طالضواب �شملهم ا�جنسية شهادة ع�� حاصلون  م��ا البعض ،عائلة ظهور 

 ا�حدود خلف العائلة وحدة ( مبدأ فيعمد مشمولون  االخر  البعض ان اال 

 ثم ومن ،لديكم ��ا فاظواالحت وجدت ان ا�جنسية اي الوثائق �حب مع )

 تس�ىلي هذا بقرارنا املشمول�ن بقوائم الوزارة تزو�د مع الوزارة ا�� ارسالها

 .“ ع��م ا�جنسية اسقاط لنا

 ىح� ،ايرانية األمن أو  املخابرات جهاز  عضو  والدة تبعية أن اكتشاف تم اذا

 نيمك ال  حيث. وظيفتھ ترك ع�� يج��  فسوف عثمانية، والده تبعية �انت لو 

 طيع�ست موجودة تكون  أن ممكن �غرة أية ع�� الباب لغلق ور�ما. فيھ الثقة

 اءأعض ابتدا التسف��، حملة من التبعية شر�حة أفراد �عض م��ا النفاذ

 طالب�ن العراق أنحاء �ل �� الدور  أبواب ع�� بالطرق  البعث حزب من

 حيث ا�متشا� �ان التسف��  سينار�و . العائلة لرب ا�جنسية شهادة معاينة

 ثحي السيارات ا�� بالصعود العائلة أفراد من أالمن جهاز  منتس�ي يطلب

. هناك الليا�� �عض قضوا ور�ما أقوالهم ودونت األمن مقرات ا�� اخذوا
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 شيئا أي باخذ لهم �سمح لم. ا�حدود ع�� ��م وقذفوا اخذوا ذلك �عد

 .ارتدوها ال�ي الثياب عدا معهم

 

 التسف�� بحملة األستمرار 
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 بما رةمتاث �انت ور�ما ا�حرب، ف��ة خالل متفاوتة �انت التسف��  حملة دةش

 الطو  التسف��  حملة استمرت فقد ذلك ورغم. القتال ج��ة �� يجري  �ان

 ��ةف خالل ا�حملة تلك استمرار  ا�� �ش�� . أن��ا��ا �عد وح�ى ا�حرب ف��ة

 ٥/٢/١٩٨٦ �� ٧/٤٢٤٨/س املرقم الرئاسة ديوان كتاب ا�حرب

 لتسف�� ا �شملهم لم ملن ح�ى القطر  خارج التبعية بتسف��  راالستمرار تقر “

 :ي�� ما ثبت اذا ع��م العراقية ا�جنسية و�سقط سابقا

 .معادي �حزب انتما��م.١

 .عنصري  تكتل تكو���م.٢

 “ .والثورة ا�حزب ضد املغرضة الشائعات بث ثبوت .٣

 �� �عتمد ال��ا تعسفال ا�� تودي ،٦٦٦ �القرار  الكتاب، من االخ��ة الفقرة

 الشائعات ثب“ مع�ى القرارتفس��  تطبيق مهمة عل��م من تفس��  ع�� تطبيقها

 .“ والثورة ا�حزب ضد املغرضة

 واندي كتاب ذلك ع�� ينص كما ا�حرب ان��اء د�ع ح�ى ا�حملة تتوقف ولم

 القائد الرئيس السيد أمر “ ٩/١١/١٩٨٨ �� ٤٠٢٦٨/س املرقم الرئاسة

 ا�جهات عم بالتنسيق رعو�تھ يثبت ال  من �سف��  �� ستمرار باال  هللا حفظھ

 ذلك عن والتوقف لل��دد مجال وال  املناسبة الصيغة ووفق العسكر�ة

 “ .واجباتھ تنفيذ �� يتلكأ من �ل يحاسب وسوف
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 ا�حرب ان��اء �عد ح�ى التسف��  بحملة األستمرار 

 

  

۱٥٤ 
 



 .تبعيةال شر�حة ضد ومكثفة طو�لة �انت التسف��  حملة أن يتب�ن تقدم ما

 مجلس كتاب حسب التبعية �ل �سف��  يتم لم ا�حملة شدة من بالرغم

 �ان اذا ا�حكم هذا من �ستث�ى“ ٢٥/١٢/١٩٨١ �� ٣١ املرقم القومي األمن

 :ي�� ما فيھ يتوفر  من �سف��ها املطلوب العائلة ضمن

 االو�� الدرجة من واقر�ا��م فوق  فما قاعدة عضو  بدرجة ا�حز�ي .١

 .جا��موزو 

 �موزوجا� والثانية االو�� الدرجة صدام قادسية معركة �� الشهيد أقر�اء.٢

 .العالقة ذات ا�جهات من مؤ�د األستشهاد يكون  أن ع��

 دكتوراة درجة أو  فوق  فما علوم ماجست��  بدرجة العلمية الشهادات ذوي  .٣

 .وزوجا��م االو�� الدرجة من واقر�ا��م

 تبعية عرا�� من وامل��وجة العراقية نسيةبا�ج املتجنسة األيرانية .٤

 .عثمانية

 ثمانيةع تبعية عرا�� من وامل��وجة العراقية با�جنسية املتجنسة األيرانية.٥

 .فرع منھ ولها زوجها ع��ا وتو��

 نوطو  الرافدين وسام ع�� ا�حاصل العراقية با�جنسية املتجنس األيرا�ي.٦

 .ا��موزوج االو�� الدرجة من واقر�ائھ ال�جاعة

 مجال �� جليلة خدمة قدم الذي العراقية با�جنسية املتجنس األيرا�ي.٧

 .املستفيدة ا�جهة من بتاييد األم�ي العمل

 .املختصة ا�جهة من بتاييد العر�ستاني�ن .٨

 .االيراني�ن واالرمن األثور��ن.٩

 عد� بأمرهم النظر  ويعاد الذا�ي ا�حكم منطقة �� االيراني�ن األكراد .١٠

 .الفار��ي العدو  مع ا�حرب اءان��

 هاتا�ج قبل من التسف��  اجراءات من استثنا��م تم الذين االيراني�ن .١١

 .خاص بقرار  �سف��هم �عد واعيدوا العليا
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 األ�خاص أحد ضد توفرت اذا أعاله األستثناءات من أي �سقط .١٢

 عنھ و�سقط م�جعة غ��  معلومات ااألستثناءات ��ذه املشمول�ن

 .“ عراقيةال ا�جنسية

. املجتمع من مختارة مجموعة لطرد بطر�قة صيغ القانون  أن هذا من يتب�ن

 ذوي  الشيعة من مختارة مجموعة هم اس��دافهم تم الذين األ�خاص

 �نااليراني واالرمن األثور��ن استث�ى أعاله القرار  الن األيرانية، األصول 

 األصول  ذوي  من الشيعة �ل �سف��  يتم لم كذلك. االيراني�ن واألكراد

 مت والذين استثنا��م تم للمجتمع فائدة ذوي  اعت��وا فالذين األيرانية،

 �ان علمي حسب. �سف��هم تم للمجتمع الفائدة عديمي اعتبارهم

 ال  الذين أولئك التسف��، من العوائل أستثناء صالحية فقط ل�خص�ن

 و ه والثا�ي الرئيس طبعا �ان األول  السابقة، التعليمات عل��م تنطبق

 .املخابرات رئيس بمنصب �ان عندما التكر��ي برزان شقيقھ

 من ا��ماستثن تم الذين االيراني�ن“ بفقرتھ السابق الكتاب ذلك ا�� �ش�� 

 بقرار  �سف��هم �عد واعيدوا العليا ا�جهات قبل من التسف��  اجراءات

 .“خاص

 نأ للرئيس اثبتوا أن �عد �سف��هم عملية بايقاف نجحوا األفراد �عض

 �عد استقروا ثم أوال  إيران ا�� هاجروا عر�ية أصول  ذوي  �انوا أجدادهم

 قاهمالت عندما حي��ا التلفز�ون  �� ذلك عرض تم. العراق �� الحقة سنوات

 .لهم ا�جنسية وأعاد الرئيس

 وزارة ةبرقي ذلك ا�� �ش��  كما التسف��  عملية �� أخطاء حصول  أيضا و�بدو 

 حاملة �� )امراة( أن بما“ ١٩/٤/١٩٨٠ �� ٣٤٢٣٣ املرقمة الداخلية

 ة�اف أخبار  الرجاء با�خطا، أطفالها مع �سف��ها تم العراقية ل�جنسية

 .“ أطفالها مع بالعودة لها بالسماح ا�حدود سيطرات
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 التسف�� أستثناءات
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 التسف�� أستثناءات
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 أعمامي من أخوالي لوكانوا أعمامي، من ليسوا )فرس( أخوالي أن“ 
 الدم من تلوثا يعقل ثلثي. ..  أكثر عقلي في ومرنا منطقيا لكنت اقيينالعر

 خارجه الو البيت داخل ال العربية تتكلم ال والدتي ..  عقولهم رتب الذي
 صلة هاادخلت التي الوهم فجوات إن. .. الفرس تعرف وانت .. منها تعصبا

 “ البيت داخل امي عززتها عقلي داخل الخوولة

 “ صينةالح القلعة“ من
  لكاتبها رواية
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 األسرية الروابط فصل

 هواء يد�سوا وال  العراق تر�ة يد�سوا ال  ل�ي العراق أرض من اجتثوا“ 

 العراقي�ن بدماء دماؤهم تم��ج عندما العرا�� الدم يد�سوا وال  العراق

 “ .. بال��اوج

 

 �ان ن،العراقي� بدماء تم��ج إن من التبعية دماء ملنع �افيا التسف��  �عد لم

 تبعية والزوج عراقية الزوجة �انت اذا. القائمة الزواجات فصل من البد

 النظام �جع. زوجها مع التسف��  أو  البقاء ب�ن خ��ت قد ف�ي ،ايرانية

 ١٠٠٠٠ مبلغ عرض خالل من البالد �� والبقاء زوجها طالق ع�� الزوجة

 . عل��ا دينار 

 بدوائر  العمل من منعن مأزواجه طالق دون  البقاء فضلن اللوا�ي النساء

 :٢٨/١/١٩٨٠ �� ١٥٠ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  عليھ نص كما الدولة

 القطاع ومؤسسات الرسمية وشبھ الرسمية الدوائر  �� ا�خدمة من تحرم“
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 ةايراني تبعية الزوجة �انت اذا. “ باجن�ي ت��وج عراقية �ل االش��ا�ي،

 .بالبقاء للزوجة سمح عرا�� والزوج

 

 التبعية �ساء طالق ع�� �جيع�

 نص كما عل��م املال �عرض زوجا��م طالق ع�� األزواج �جع النظام لكن

 العرا�� للزوج يصرف“ :١٥/٤/١٩٨١ �� ٤٧٤ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار 

 ان� اذا دينار  آالف ار�عة قدره مبلغ االيرانية التبعية من امرأة من امل��وج

 �� او  زوجتھ طالق حالة �� مدنيا �ان اذا ينار د وخمسمائة وألفان عسكر�ا

 الفقرة �� اليھ املشار  املبلغ منح �� �ش��ط .القطر خارج ا�� �سف��ها حالة

 ا�جهات من بتأييد التسف��  او  الطالق حالة ثبوت القرار  هذا من )١(

  .“ عراقية من جديد زواج عقد واجراء املختصة الرسمية
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 وتوضيحاتھ ٤٧٤القرار
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 لب فحسب القائمة الزواجات فصل ليست السابق القرار  من الغاية �انت

 حيث .البالد �� البقاء من امل��وجات غ��  التبعية �ساء ملنع محاولة �انت

 اجاتالزو  ب��تيب بنا��م �سف��  عملية وقف التبعية عوائل �عض حاولت

 . عراقي�ن رجال مع الوهمية

 حمد طارق  قبل من عاملوق ٢٢/٤/١٩٨١ �� ٣١/١٢/٢٤٦٩ رقم القرار 

 وزارة تقوم الطالق ايقاع عند“ :الطالق �عد املراة مص��  و�ح العبد�

 ةاملطلق بتسف��  جان��ا من االخ��ة لتقوم الداخلية وزارة باشعار  العدل

 زوجا��م طلقوا الذين الرجال أولئك ولث�ي. “ القطر خارج ا�� املذكورة

، التبعية من أخرى  امراة من الزواج من تبعية، كو��ن عدا أخرى  السباب

 قيادة مجلس قرار  من استفاد الذي ال�خص يلزم“ :ع�� أيضا القرار  نص

 �س��د زواجھ حالة و�� ايرانية من ثانية الزواج �عدم“ ٤٧٤“ اعاله الثورة

 .“ املبلغ �افة منھ

 واالختفاء السجن

 اال رج العائلة أفراد جميع �سف��  تم األيرانية العراقية ا�حرب بداية قبل

 أولئك من قسما أن النظام أدرك ا�حرب �شوب �عد لكن واطفال، و�ساءا

 ستمرةم التسف��  حملة �انت و�ينما. ضده للقتال االيران�ن ا�� انظم الرجال

 �ش��  .ال�جون  �� والقا��م القتال ع�� القادر�ن الشباب بحجز  النظام بدا

 �سف��  عدم“ ١٩٨٠/ ١٠/٤ �� ٢٨٨٤ املرقمة الداخلية وزارة برقية ذلك ا��

 واالحتفاظ سنة ٢٨-١٨ من اعمارهم الذين بالتسف��  املشمول�ن الشباب

 ال��قية من أخرى  فقرة و�� .“ آخر اشعار  ا�� املحافظات مواقف �� ��م

 �غداد �� العسكري  االنضباط ا�� �سلمون  الرتب مختلف ع�� العسكر�ون “

 عددا سراح أطلق .“ �اال� املبلغة التعليمات وحسب قبلها من ��م للتصرف

 عددهم ،م��م أخر  قسم لكن ال�جن �� عدة سنوات �عد املحتجز�ن من
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 العفو  منظمة. لهم ماحصل ع�� يدل أثر  بال  اختفوا بدقة، معلوم غ�� 

 .باالالف العدد تقدر  الدولية

 

 ٢٨٨٤ املرقمة الداخلية وزارة برقية
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 املنقولة وغري املنقولة األموال مصادرة

 املسفر�ن التبعية وحسابات ومعامل وارا��ي واموال دور  مصادرة تمت

 ال�ي الثياب عدا معهم ��ي أي باخذ لهم �سمح لم. صغ��ة �انت مهما

 �� متقدمة بدرجة �ع�ي من سمعتھ كما صدام الرئيس راي �ان. يرتدوها

 اليملكون  األقدام ع�� العراق ا�� قدموا“ التبعية“ أجدادهم أن ا�حزب،

 . شيئا اليملكون  األقدام ع�� احفادهم حيلتر  يجب لذلك شيئا

 الداخلية وز�ر “ خول  ١٨/٨/١٩٨٠ �� ١١٣١ املرقم الثورة قيادة قرارمجلس

 ر�ناملسف لاليران�ن العادئة ا�حقوق  �افة وتصفية املنقولة األموال بيع

 حيفت خاص حساب �� وا�حقوق  األموال مبيع بدل يقيد“ ع�� أيضا ونص“

 من القرار  هذا تنفيذ اتءأجرا ع�� الصرف ري و�ج. الرافدين مصرف ��

 . “ املسفر لاليرا�ي العائدة وا�حقوق  األموال مبيع بدل

 متل�اتامل لتصفية املحافظات �افة �� األمن دوائر  قبل من �جان �شكيل تم

 ا�خاصة ا�جردوالتصفية �جان“ �سمية عل��ا أطلق للتبعية العائدة

 يئةاله“ مظلة تحت ال�جان تلك توعمل“ املسفر�ن االيراني�ن بممتل�ات

 بوزارة ةاملرتبط“ املسفر�ن االيران�ن ممتل�ات تصفية ع�� املشرفة العليا

 يماف الوزراء لرئيس االول  النائب بمكتب ارتبطت ثم البداية �� الداخلية

 املشمول�ن“ ممتل�ات تصفية عن أيضا مسوولة ال�جان تلك �انت. �عد

 العليا الهيئة تزو�د ال�جان تلك من طلب. “ الهار��ن من بالتسف�� 

 قيواملتب قبلكم من املنجزة األعمال س��  عن وشهر�ة أسبوعية بخالصات“

 . “ املستطاعة و�السرعة حسمها لغرض م��ا
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 املسفر�ن أموال تصفية هيئة

 التعامل كيفية و�ح ٢٥/١٢/١٩٨٠ �� ١٥٢٢٧ املرقم الرئاسة ديوان كتاب

 :عراقية الزوجة �انت اذا املسفر  ا�� العائد الدار  مع

 من أشهر  ستة اقصاها مدة خالل املسفر  ا�� العائدة الدار  اخالء يجب. ١ 

 .راملسف لعائلة السكن توف��  عن مسوولة غ��  الدولة أن. املصادرة تار�خ
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 غ��  جالزو  �سف��  �عد بالبقاء واالطفال للزوجة بالسماح ا�حا�� األجراء. ٢ 

 و أ واالطفال الزوجة �سف��  يتم أما لذلك .ايرانيون  االطفال الن �حيح

 .عر�ية �انت اذا �عائل��ا الزوجة تلتحق

. لدارا �� بالبقاء رغبت اذا املسفر  األيرا�ي عائلة ا�� الدار  تاج��  ممكن. ٣ 

 مع�ى“ .أخرى  �جهة بتخصيصھ قرار  صدور  أو  للدار  الوزارة احتاجت اذا أال 

 للزوجة ستسمح �انت اذا لكذ �عد وستقرر  الدار  صادرت الدولة أن ذلك

 ايجارا لدفع مرغمة فالزوجة بذلك لها سمح اذا وح�ى الدار، �� بالبقاء

 .لزوجها عائدة أصال  دار  عن للدولة

 العراق �� وااليرانية ال��ودية املدارس“ كتابھ �� ال��اك فاضل الدكتور  قدم 

 �ا��ملممت أن ا�� فيھ ملح التبعية شر�حة من قسم ملمتل�ات سردا أيضا“

 امصادر�� �� أ�حق للدولة أن ذلك مع�ى و  شرعية غ��  بطرق  عل��ا حصلوا

 ةا�حمل �� رئيسيا عنصرا أملمتل�ات مصادرة �انت لقد. �عو�ض دون  من

 رمانھبح التبعية من ال�حية وتحطيم تدم��  غرضها �ان حيث. التبعية ضد

 حق� و�الها جاامل� وتوف��  الغذاء لشراء يحتاجها ال�ي املالية املوارد من

 .للشقاء وأخضع

 تسفريهم يتم مل الذين

 أولئك .بالبقاء م��م معلوم غ��  لعدد سمح حيث التبعية، �ل �سف��  يتم لم

 لهم العائدة ا�جنسية شهادات استبدال تم �سف��هم يتم لم الذين

. ا�جنسية مدير�ة منتس�ي أال  عل��ا �ستدل ال  خاصة أرقام ذات �شهادات

 طلب“ بان أوعز  ٧/٣/١٩٨٧ �� ٨٥١٨ املرقم كتابھ �� مالعا األمن مدير 

 االيرانية األصول  من وخاصة أجنبية أصول  من هم ملن العراقية ا�جنسية

 الراي ابداء �غية ١٥ األجانب شعبة خالل ومن“ �خصيا عليھ �عرض“

 ياسيةالس وا�خلفية األجتماعية العالقات االعتبار  بنظر “ وسياخذ“ ال��ائي
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 والدةو  والد املعلومات تتضمن“ الكتاب واستمر . “ وعائلتھ التجنس لطالب

 تحقيق الضروري  من ونجد الطلب مقدم واوالد وزوجة وشقيقات واشقاء

. “ �مومتا�ع� عائلتھ مع أالم�ي عملنا لصا�ح وكسبھ التجنس طالب مع لقاء

 مخ��ين يكونوا أن هوالء من الدقيق الفحص �عد ير�د األمن مدير  أن أي

 نبا لهم �سمح لم بالبقاء لهم سمح الذين أولئك. ا�جنسية ممنحه قبل

 . املخابرات أو  األمن أو  ا�جيش �� ضباطا يكونوا

 شهادات يجلبوا أن واملخابرات االمن ومنتس�ي ا�جيش ضباط من طلب

 تلك �� الرجال. سابقا قلنا كما ملعاين��ا لزوجا��م العادئة ا�جنسية

 املرقم الثورة قيادة مجلس بقرار  بعيةالت من الزواج من منعوا املناصب

 والتز�د سنوات خمس عن التقل مدة با�حبس �عاقب“ : ٤/٨/١٩٨٤ �� ٩٧٨

 �� عدة اضاب�� . “ بالتجنس عراقية أو  باجنبية ي��وج من سنوات عشر  ع��

 رجال زوجات وتبعية ا�جنسيات شهادات دقة ملراجعة كرست األمن مقرات

 . األمن

 البقاءب لهم �سمح لم البلد، �� بالبقاء لهم سمح ذينال من التبعية من قسم

 تحديد تم كذلك ،الوظائف �عض ع�� التقديم أو  أملناصب �عض ��

 ٢٢٢٣ املرقم العامة األمن مدير�ة كتاب .أيضا القطر  خارج عملهم صالحية

 يةالتبع لعناصر  موافقة اعطاء“ :الصالحية تلك تحديد �شرح ٧/٤/١٩٨٨ ��

 :ي�� ما توفر  وعند التالية االتا�ح �� األيرانية

 ومغادرتھ العسكر�ة ا�خدمة من سليم االشتغال طالب موقف يكون  أن. ا

 .طبيعية ا�خارج ا�� القطر 

 .عوائلهم وعن ع��م سلبية مالحظة وجود عدم. ب

 املعادية العناصر  من الثالثة الدرجة من أقار�ھ من أحد اليوجد أن. ج

 .و�دامل ال�جن أو  باالعدام املحكومة

 . “ القطر خارج مسفر  عائلتھ أفراد من أحد اليوجد .د

 

۱٦۸ 
 



 
 

 ٩٧٨ القرار 

 ا�جيش �� ا�خدمة ��جنوا، لم الذين من التبعية شباب من مطلوب �ان

 ماك املراقبة تحت ووضعوا. ا�جنود بقية عن منفصال  �ان تدر���م. كجنود

 س/٢ م املرقم العامة العسكر�ة األستخبارات مدير�ة كتاب ذلك ع�� نص

 :١٩٨٤/ ٧/ ٢٧ �� ١١٢٧٤/ ٢ق/٤

 بةاملراق تحت األخرى  والتبعيات األيرانية التبعية من املراتب توضع. ١“

 .ا�جيش من �سر�حهم �ح�ن السر�ة
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 حرصهم مدى عن دور�ة بتقار�ر  العسكر�ة األستخبارات مدير�ة تزو�د. ٢

 .“ الواجبات تنفيذ �� واندفاعهم

 

 
 ا�جيش �� التبعية مراقبة
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 العراق، ا�� بالعودة والشعر  األدب رجال من اثن�ن اقناع النظام اول ح

 خارج و�انا التبعية من كالهما ا�خلي��، وجعفر  ا�جواهري  مهدي محمد

 وقدره تقاعدي راتب عرض خالل من التسف��، حملة بدات عندما العراق

 اوتوفي العراق ا�� م��م أيا �عد لم ذلك من بالرغم. لهم شهر�ا دينار  ٢٥٠

 عرضم بانھ لشعوره تبعية؟ لكونھ الفرد ع�� النف��ي التاث��  ماهو . خارجھ

 لم دبل �� الثانية الدرجة من مواطن بأنھ لشعوره �حظة؟ أي �� للتسف�� 

 .أالن ا�� لها جواب ال  اسئلة ؟سواه �عرف
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 ……“ يجب تغيير أسم الشارع الن أبو نواس كان فارسي“ 

طوير صدام حسين أثناء مناقشات ت
 شارع أبو نواس منتصف الثمانينات
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 التسفري؟ ملاذا

 �سف��هم؟ تم الذين األ�خاص عدد هو  ما

 :Saddam Hussain“ الرئيس حياة عن الرسمي شبھ كتابھ �� مطر  فواد يقدر 

the Man ،the Cause and the Future “األو�� التسف��  حملة �� العدد 

 بمئات الثانية ا�حملة �� العدد رونيقد اخرون . ٤٠٠٠٠ الثانية و�� ٢٠٠٠٠

 .األلوف

 ذهن �� هو  التبعية شر�حة ضد الضار�ة ا�حرب لتلك أ�حقيقي الدافع

 يكون  بان معرض هو  لذلك تفس��  واي معھ ذلك ذهب اعدامھ و�عد الرئيس

 .للصواب مجانبا
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 �� قدمت ال�ي الرسمية امل��رات أوال  سنعرض املحاولة تلك تقديم قبل

 :حي��ا

 هواء يد�سوا وال  العراق تر�ة يد�سوا ال  ل�ي العراق أرض من جتثواا. ١

 العراقي�ن بدماء دماؤهم تم��ج عندما العرا�� الدم يد�سوا وال  العراق

 ا�� تودي بطبيع��ا خاصية دمهم �� يحملون  أ��م معناه وهذا. بال��اوج

 .الدولة المن ��ديد �ش�ل ور�ما وهوائھ العراق أرض تدنيس

 الذيو  املرحلة تلك �� العام األمن مدير  ال��اك فاضل الدكتور  بكتا ��. ٢

 ياونفس تار�خيا ترتبط األيرانية التبعية“ أن �عت��  سابقا ذكرناه

 من أخر  جزء و��. “ األيرا�ي بوط��ا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

 القومي ال��وض معاداة ع�� العمل ��ا انيط“ التبعية أن يقول  الكتاب

 وط�ي حكم أي وجھ �� الوقوف بل العر�ية لالمة القومية توالتطلعا

 .“ العراق �� قام تحرري

 قبل من اتخذ ضروري  أجراء �ان التسف�� “ يقول  كتابھ �� مطر  فواد. ٣

 .“ عز�ز طارق  اغتيال ملحاولة فعل كردة يبدو  كما صدام

 .الوط�ي األمن ��دد خامس كطابور  اعت��وا. ٤

 �ديدا� �ش�ل الرسمية امل��رات حسب“ التبعية“ الفرد إن يتب�ن يتقدم مما

 بةلل��كي نتيجة هو  ال��ديد ذلك والن املجتمع وع�� اال�خاص ع�� خطرا

 هو  �حلا لذلك منھ ازالتھ واليمكن و�سبھ، دمھ، التبعية للفرد البيولوجية

 .الرئيس قال كما ا�جذور  من باجتثاثھ أي. املجتمع من التبعية بازالة

 والقسوة الكراهية، ا�� �عود القاسية املعاملة تلك بأسبا إن أعتقد

 أثناء فيھ زرعها االغلب ع�� الكراهية تلك بذور . للرئيس املطلقة والسلطة
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 نتكو� �� مهما دورا لعب والذي ر�اه الذي طلفاح خ��هللا خالھ طفولتھ

 .�خصيتھ

 بداية �� بعط كتيب �� التبعية �� و�التا�� االيراني�ن �� رايھ عن طلفاح ع�� 

 فاحطل انتقد الكتيب ذلك ��. “ خمي�ي دين �شر�ح“ �عنوان الثمانينات

 يةكيف وح�ى املتعة لزواج للصالة، ادا��م طر�قة انتقد بقسوة، الشيعة

 وجهة من محرم وهو “ دبرها من املراة يأتون “ أ��م قائال  ل�جنس ممارس��م

 خلق �� هللا حكمة فهم �� صعو�ة يجد“ النھ طلفاح يتسائل هنا األهم. نظره

 ابوالذب هللا عصوا ال��م ال��ود“ والفرس والذباب ال��ود مخلوقات ثالثة

 طفق تحطيمھ لغاية األسالم اعتنقوا ال��م والفرس للمرض ناقلة ال��ا

 .بھ ايمانا وليس

 ل�يا ال�لمات تلك سمع أنھ األغلب وع�� صدام الص�ي تر�ى طلفاح دار  ��

 الفرس. ال�لمات تلك امتص الشعور�ا و أ شعور�ا . دمھ ا�� �سر�ت

 ناقل�ن الذباب بمن�لة هم بل البشر  درجة من أقل بمستوى  هم واحفادهم

 .واالسالم العرب لتحطيم �س�� املخلوقات هذه لالمراض

 تشملل امتدت بل، االفراد ع�� تقتصر  لم، ال��بية لتلك نتيجة، الكراهية

 سمأ بتغي��  الرئيس أمر  حيث. م�� عالقة أية ا�� يلمح أن يمكن ما ا�� ح�ى

 املعمار��ن من عدد مع مناقشاتھ أثناء �غداد �� املشهور  نواس أبو  شارع

 ش�� � شيئا الشارع �� اليوجد أنھ من بالرغم. فارسيا �ان نواس أبو  أن ملجرد

 الشارع املسمى ال�خص أصل ا�� الرئيس نظر  فارسيا، شارعا أنھ ا��

 همامل غ��  ومن الشارع، ذلك الفارسية اسنو  أبو  تبعية د�ست لقد باسمھ،

 بلق من اليطاق شيئا وهو  تبعية �ان السن�ن،لقد مئات قبل مات الرجل أن

 . األسم �غي��  يجب. الرئيس

 يادةق مجلس بقرار  األيرانية السفارة قرب �غداد �� �امل �� استمالك تم

 ومنعت عادل، �عو�ض دون  من ١٩/١٢/١٩٨٩ �� ٧٩٨ املرقم الثورة
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 ع�نوسب اثن�ن ازالت وتم. القرار هذا عن ناتجة قضايا �� النظر  من حاكمامل

 ار د لبناء األستمالك من الغاية �انت الرسمية الرواية، ال�� ذلك �� دارا

 مل ملاذا عن متقدمة بدرجة �ع�ي أستفسر  وعندما. ابدا �شيد لم، لالو�را

 فيھ مشكوك وال��م أن ا�جواب �ان عادال، �عو�ضا العوائل تلك �عوض

 .األيرانية للسفارة ج��انا �انوا ال��م

 لھلتحمي ال�خص �سب أو  تبعية الستخدام الدافعة القوة الكراهية �انت

 نم بدال  ابر�اء لناس العقاب ت��ير  السهل من �ان. اخر�ن أفراد أعمال وزر 

 ��اأ السلطة تب�ن العقو�ات تلك خالل من .. الفاعل�ن ع�� العقاب حصر 

 من بدال  �حايا عن البحث خالل من الغضب مشاعر  عن نفيسبالت مهتمة

 .العدالة لتنفيذ الس��

 و�انت .التسف�� �عملية تقوم ل�ي والقسوة السلطة ا�� الكراهية احتاجت

 ��ا الرئيس، �خص، خصوم من ال�حايا تحولوا. الرئيس �� متوفرة تلك

 ،فرد �ل ر أث القتفاء وطاق��ا الدولة سلطة حشدت. للدولة واعداء خصوم

 األموال، ملصادرة العوائل، لفصل القوان�ن شرعت. وأطفال �ساءا،، رجاال

 .التبعية اجتثات تم لقد. التسف�� ولتفو�ض، لل�جن
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 عادال غ��  اعت��  بتعو�ض األيرانية للسفارة مجاورة بيوت الستمالك الثورة قيادة مجلس قرار 
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رف بية يجب عليه أن يتصفمن يقول أنه مع الكويت وليس مع دولة أجن“
بالملموس أنه مع الكويت وعندما يتصرف عكس ذلك عليه أن يرحل 

الننا طبقنا هذا في العراق فقلنا أن الذي مع العراق عليه ، كما أرى كعربي
 هويتجه الى اعمام“ يغادرأن يثبت ذلك ومن يقف ضد العراق عليه أن 

 “ لعنة اهللا عليهم وعلى أعمامهم ..  “

لقاء بوفد في  نصدام حسي
جمعية المعلمين الكويتية في 

٢٩/٧/١٩٨٥ .. 
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  مقارنة

 الرئيس حكم خالل التبعية ومعاملة لل��ود الناز�ة معاملة ب�نكمقارنة 

 صدام الرئيس يدي ع�� التبعية شر�حة مص�� يمكن القول ان  صدام

 واخ��ي أن استطاعوا ال��ود لكن. الناز�ة أيدي ع�� ال��ود مص��  مع يتشابھ

 ن دو  من مرت التبعية قصة لكن �عاطفهم ع�� وحصلوا بقص��م العالم

 .أهملت أخرى  احيان و�� مالحظة

 :الشر�حت�ن مصائر  ب�ن مقارنة هنا

 التبعية معاملة ال��ود معاملة

 أي الذي هو  ال��ودي: التعر�ف.١

 �عت��  . ��وديا �ان والديھ من

 غ��  أصال  من منحدرا ال�خص

 من أجداده أو  والداه �ان اذا أري 

 �� روزنب��ق  الفر�د وصف. ال��ود

 ��ا تؤدي“ با��ا ال��ودية ١٩٢٠ عام

 .“ الدم فساد

 الذي الفرد هو  التبعية :التعر�ف.١

 العرا��. ايرانيا �ان والده من أصلھ

 أبو�ن من العراق �� ولد من هو 

 ملح. أجن�ي غ��  أصل ومن عراقي�ن

 أن ا�� ١٩٨١ عام �� حس�ن صدام

 لھبقو  ’يد�س‘ فاسدا �ان عيةالتب دم

 �العرا� الدم يد�سوا ال  ل�ي اجتثوا“

 بدماء دماؤهم تم��ج عندما

 . “ بال��اوج العراقي�ن

 

 ع�� وزعت: ال��ود عن البحث. ٢

 ملونة كرتونات املدارس أطفال

 �عليمات مع صغ��ة وصناديق

 .عوائلهم �سب لتتبع

 من طلب: التبعية عن البحث. ٢

 شهادات لبج املدارس أطفال

 ملراجع��ا لوالدهم العائدة ا�جنسية

 .معلم��م قبل من
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 التبعية معاملة ال��ود معاملة

 ال��ود وصف تم: ال��ود وصف. ٣ 

 املعنو�ة للروح مخر�ون  أ��م ع��

الشرطة  �� لواء قدم. العام للراي

 عن ١٩٣٥ عام �� احصائيا عرضا

 مخاطبا وقال ال��ود جرائم

 من كب��ة �سبة“ ال�حافة

 تكن لم أن املشبوهة الصفقات

 .“ ��ودا ��ا القائمون  �ان �لها

 

التبعية  وصف :التبعية وصف . ٣ 

 قدم. خامسا طابورا �انوا با��م

 العام األمن مدير  ال��اك فاضل

 حومل التبعية ملمتل�ات عرضا انذاك

 غ��  بطرق  عل��ا حصلوا أ��م ا��

 �انت أعمالهم أغلب وان، شرعية

 .اجرامية

 

 ةحال �� العائلية ا�حياة تدم�� . ٤

 :ال��ود

 الزواج للموظف�ن اليحق: الزواج-ا

 األري  ا�جنس من أفرادا من اال 

 اذا وظائفهم من و�فصلون 

 الفراد ال�سمح. ��وديا تزوجوا

 و أ املتطوع�ن من األملا�ي ا�جيش

 .��ودي من بالزواج األحتياط

 حالة �� العائلية ا�حياة تدم�� . ٤

 :التبعية

 العادئة ا�جنسية شهادات: لزواجا-ا

 ا�جيش ضباط وزوجات الزواج

 الوط�ي املجلس واعضاء واملخابرات

 ةتبعي من الزواج، �عناية فحصها تم

 .املؤسسات تلك من للطرد سببا �ان

 كما األفراد أصل: الطالق -ب

 �ان ل��وسيا العدل وز�ر  اق��ح

-األر�ة الزوجات �� للطالق سببا

 .ال��ودية

 قيادة مجلس قرار : قالطال  -ب

 يصرف“ ١٩٨١ نيسان �� ٤٧٤ الثورة

 من امرأة من امل��وج العرا�� للزوج

 ةار�ع قدره مبلغ االيرانية التبعية

 وألفان عسكر�ا �ان اذا دينار  آالف

 �� مدنيا �ان اذا دينار  وخمسمائة

 حالة �� او  زوجتھ طالق حالة
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 �� �ش��ط . القطر خارج ا�� �سف��ها

 )١( ةالفقر  �� اليھ املشار  املبلغ منح

 او  الطالق حالة ثبوت القرار  هذا من

 ميةالرس ا�جهات من بتأييد التسف�� 

 جديد زواج عقد واجراء املختصة

 .“ عراقية من

 الناز�ة طبقت: األموال مصادرة.٥

 ار االجب األو�� املصادرة، من نوع�ن

 �و� املصادرة والثانية البيع ع��

 .�حكومةل الريع يذهب ا�حالة تلك

 نوع هنا طبق: األموال مصادرة .٥

 الريع وذهب املصادرة وهو  واحد

 .للدولة

 فسهان �انت الفرضية التبعية، وحالة ال��ود حالة �� ا�حالت�ن، كال  ��

 شرعية غ��  بطرق  عل��ا ا�حصول  تم لهم العائدة واالرا��ي األموال

 .مصادر��ا للدولة يحق و�التا��

 وممتل�ات أموال إن نورن��غ �� الناز�ة اكماتمح �� العام املد�� الحظ

 ما��محر  ا�� ذلك وأدى الدولة قبل من مصادر��ا وتم عل��ا استو�� ال��ود

 األ�سانية ضد جرائم با��ا األجراات تلك العام املد�� وصف الرزق. من

 .�جرائمهم ا�جنائية املسوولية الفاعل�ن يتحمل لذلك

 

 ��مف املدني�ن من معظمهم �انوا بعيةالت عن السلسلة هذه �� ال�حايا

 يسالرئ وسلطة وعنصر�ة لكراهية �حايا �انوا وال�جزة، واالطفال النساء

، �نالعراقي من منبع �حايا من صغ��ة عينة ش�لوا هذا رغم لك��م املطلقة.

 .املجاورة األقطار  من �حايا ليشمل امتد منبع
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: لثالفصل الثا

 حادثة املستنصرية
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 فيالثقا القطاع عن مسؤول الوزراء رئيس نائب كنت آنا ١٩٨٠ نيسان واحد في“ 
 الفتتاحية مةكل اللقاء سيادته عن انوب ان أوكلني حسين صدام الرئيس فالسيد. ..

 نائب كنت أنا ..  القاضي سيادة ... المستنصرية الجامعة الى رحت أنا .المؤتمر في
 قطرية قيادة عضو .. قومية قيادة عضو .. لثورةا قيادة مجلس عضو..  الوزراء رئيس

 بسيارتي رحت حماية عندي ال أنا موجودين وشهود ..  وكيلك اهللا ..  بالحزب
 رفتع ما مثل. ..  طگة يعني سمعت..  الجامعة مدخل مال البوابة فتنه مشينا

  مرتنش ديتب ما أول اليدوية القنبلة ..  اليدوية الرمانة ..  الخبراء ويعرفون سيادتك
 بقوة فدفعني ..  ادزي أبو أنضربنه گلي القنبلة تنفجر بعدين ثم طگة بيه يصير ..

 بظهري ابيتأنص مستهدف كشخص آني ..  والثالثة والثانية اليدوية الرمانة وطگت
 .انكسرت هاي أيدي ..  الشظايا من كبير بعدد
 تهدفتاس سلسلة في حلقة هو الدجيل موضوع أنه المقدمة في گلت آني

 سؤولم ال ماكنت آني .. مثلي بواحد فبدأت ..  والدولة الحزب في المسؤولين
  والدولة الحزب في والتعليمية الثقافية الشؤون في مسؤول كنت أنا ..   وال أمني

 والطالبات الطالب من عشرات ويقتلون .. يقتلوني يحاولون يقتلوني يجون فلما..
 وعدد يعني اجتماع رحت من آني...  القاضي ادةسي ...  المستنصرية الواكفين ألي

 ءاتاألجرا هذه يسون اعتيادياً وهم .. يضطرون ..  والطالبات الطالب من كبير
 والطالبات. الطالب من عشرات وجرح قتل الى أدت يدوية قنابل فتلث

 ياالتاغت بعمليات قامت األيراني للنظام الموالية األحزاب الفترة تلك في
 يستخدم لمن يعني..  المواطنين واستهدفت..  المسؤولين تهدفتاس وتفجيرات

 أو طارق ويه عشرة يقتل راح هوه ..  عزيز طارق يقتل حتى ..  يدوية قنبلة
 “ .. مجزرة الى طبعاً تأدي وتالثة يجرحهم

  الدجيل محكمة في عزيز طارق شهادة
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 ��، لرئيسا قول  ،“ �علم من أخر  ا�جن�االت“ كتابھ �� ال��از  سعد نقل

  �ان عندما السبعينات
ً
 حيث صراعات بدون  العيش ال�عرف أنھ من ،نائبا

 محتمة معارك هناك أن ..  اليوم معلنة معارك امامنا أن اليبدو  عندما“ قال

  ستقع
ً
 اعلمن فمنذ .. محتمة أ��ا بل .. محتملة ليست اآلتية ا�حروب ... غدا

 عد� لم السيا��ي العمل �� الطر�ق هذا ع�� الس��  عفلق ميشيل األستاذ

 ..  قادمة معركة جانبك من الترى  كنت واذا ..  صراع بدون  العيش �عرف

 ستطيعأ ال  لكن�ي .. والعالم أنفسنا ا�� منھ أتطلع الذي امل�ان من أراها فأ�ي

 .ستقع من ضد أو  ..  األتية ا�حرب هذه ستكون  اتجاه أي من احدد أن

 للتفتيش“ الدافع �� تكون  قد تصراعا بدون  العيش ع�� القدرة عدم“

 يكون  أن يمكن املستنصر�ة وحادث .. العدو  لصناعة ح�ى أو  “ عدو عن

 
ً
 .العدو صناعة أمثلة من مثاال

 رئيس نائب عز�ز  طارق  نجاة السلطة أعلنت ١٩٨٠ عام من نيسان ١ ففي

 جرح ا�� كذلك وأدت بجروح أصابتھ ا�� أدت الغتيالھ محاولة من الوزراء

 ، مطر فؤاد ا�حادث سرد، والطالبات لطالبا من عدد
ً
 مصادر  عن نقال

 “ Saddam The Man The cause and the Future“ كتابھ ��، حكومية

 �� واملسؤول�ن ا�جامعة طالب من األلف تجمهر  ١٩٨٠ نيسان ١ ��“ 

 داعد �ان ضم��م ومن �غداد أطراف ع�� تقع وال�ي املستنصر�ة ا�جامعة

 األقتصادية الندوة �� للمشاركة جاءوا جانبواال  العرب الضيوف من

 عم بالتعاون  العراق لطلبة الوط�ي األتحاد بتنظيمها قام والذي العاملية

 . األسيو��ن الطلبة رابطة

 مجلس وعضو  الوزراء رئيس نائب الندوة بأفتتاح يقوم أن املقرر  من �ان

 .عز�ز طارق  الثورة قيادة

 ا�� ز عز� طارق  تقديم بمهمة يقوم عراقال لطلبة الوط�ي األتحاد رئيس �ان

 حاداألت رئيس شاهد. النائب مس��دفة قنبلة القيت عندما الضيوف �عض
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  فصرخ القنبلة تلك
ً
  األرض ع�� أنبطح الذي عز�ز  طارق  محذرا

ً
 در ق مبتعدا

  القنبلة عن املستطاع
ً
 نجا.العسكر�ة ا�خدمة ادائھ أثناء �علمھ ما مطبقا

 
ً
 كذلك وجرح بليغة بجروح حارسھ أصيب لكن طفيفة بجروح مصابا

 .األ�خاص عشرات

 ��ع القبض األمن رجال ألقى .املستشفى ا�� نقل عندما صدمة بحالة �ان

 ثانية قنبلة القاء من استطاع والذي .القنبلة بالقاء قام الذي ال�خص

 نأ تب�ن أوراقھ تدقيق وعند. بجراح اخر�ن أ�خاص أصابة ا�� أدت وال�ي

 .“ العراقية با�جنسية متجنس ايرا�ي وهو  غالم � م� سم��  أسمھ

 

 قالف باالنتقام وتوعد ا�جامعة لز�ارة صدام الرئيس ذهب التا�� اليوم ��

 يلعم الفاعل املستنصر�ة، �� و�ساء لشباب زكية دماء سالت البارحة،“

 همل نقول . كب��ا شيئا حققوا أ��م ضنوا واسياده هو  غالم م��  سم��  يد��

. حاولون ي دعهم الثورة ع�� تتغلب تفكر  أ�� االجنبية الم��ياليةا قوى  ول�ل

 .. وهللا .. وهللا .. وهللا. قنابلهم �ل ��زه لن قوي  جبل هو  العرا�� الشعب
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 ر�ةاملستنص �� سالت ال�ي الطاهرة الدماء الرافدين تراب �� ذرة �ل و�حق

 “ .سدى تذهب لن

 
ً
 القائم أنھ أعلنت من باعدام السلطة تكتف لم القسم لهذا وتنفيذا

 نأم معاونية برقية �� ورد كما �عائلتھ األعدام حكم نفذ فقد باملحاولة

 وال�ي صدام مدينة أمن مدير�ة ا�� ١٩٨٧/ ١٨/١٠ �� ١٠٤٩٣ املرقمة القناة

 :ف��ا ورد

 جرمامل .أعاله برقيتكم بحث موضو�� عن لدينا املتوفرة املعلومات أدناه“

 جميع ع�� القبض القي بأنھ �ش��  معلوماتنا/  المغ ع�� م��  سم��  املقبور 

 غالم ع�� نور  :من �ل وهم ١٩٨٠ عام األمنية ا�جهات قبل من عائلتھ أفراد

 ،ع�� �� م وسهام ع�� م��  ولطيفة ع�� م��  وفائق ع�� م��  وفر�د ع�� م��  وأم�� 

  وأعدموا
ً
 با�جر�مة قام الذي غالم ع�� م��  سم��  املجرم عائلة كو��م جميعا

 الرمانات بإلقاء قام حيث املستنصر�ة ا�جامعة �� الطلبة ضد البشعة

 . “ الطال�ي التجمع ع�� اليدو�ة

 كما ةاأليراني التبعية من العراقي�ن من أللف التسف��  حملة بدأت ذلك �عد

 - األيرا�ي الطابور “ هذا عدد �� و�ان. تبعية سلسلة �� ذلك ا�� تطرقنا

 ،ن�ايراني� ليصنفوا البعيدة اصولهم رصدت الذين التجار  آالف“ ا�خامس

 ��و ا�حدود ع�� ��م يلقى أن قبل وجنسيا��م وامالكهم أعمالهم فصودرت

 . وغيبوا األبناء احتجز  كث��ة حاالت

  نفذ الشهر  نفس و��
ً
 الصدر  باقر  محمد هللا باية األعدام حكم أيضا

 حادث ع�� فعل كرد أيضا ذلك و�دا الهدى بنت أمنة وشقيقتھ

 . ملستنصر�ةا
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 اعدام عائلة سم�� م�� غالم ١٨/١٠/١٩٧٩القناة  أمن معاونية برقية

 يةالعدوان ايران أعمال“ أمثلة من مثاال  املستنصر�ة حادث السلطة اعت��ت

 محافظة أبناء من جمع“ مع لھ حديث �� الرئيس ذكر  فقد“ العراق داخل

 .٤/٦/١٩٨٣ ��“ القادسية
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 ا�جامعة طالب عمالؤهم ضرب ا�حرب بلق ١٩٨٠ عام نيسان ١ ��“ 

 العام نفس من نيسان ٥ و�� وشباب شابات �حي��ا وذهب املستنصر�ة

 واثناء ،الشعب وجماه��  الطلبة زمال��م قبل من الشهداء �شييع جرى 

 ذاه �حية وراح ،ا�جنائز وع�� املشيع�ن ع�� القنابل القيت التشييع

  واملواطن�ن الطالبو  الطالبات من عدد كذلك األجرامي العمل

 ر وز� الوزراء رئيس نائب عز�ز  طارق  األستاذ املستنصر�ة حادث �� وجرح

  ا�حادث هذا و��. أالن ا�خارجية
ً
 عضو  مدثر  الدين بدر  األستاذ جرح أيضا

 “ .ل�حزب القومية القيادة

 كتاب اعت��ها فقد املستنصر�ة �� التفج��  حادث ايران تحميل عدا

 :فيھ ورد حيث ا�حقيقية ا�حرب بداية“ ��يالفار  العر�ي الصراع“

 قدر ب بالصدفة نختارها أو  ��ا نبدأ لم ا�جامعة حادث أن ا�� األشارة تبقى“ 

 دامص الرئيس اطلقھ الذي املثلث القسم األعتبار  �ع�ن يأخذ اختيار  ماهو 

 رهمؤتم �� اليھ واشار  عاد أنھ هو  الوا�ح والدليل. املناسبة ��ذه حس�ن

 تحدثنا قال: عندما ١٩٨٠ الثا�ي �شر�ن ١٠ بتار�خ قدهع الذي ال�حفي

 �� سفكت ال�ي الدماء بأن واقسمنا. ..  با�حقائق) األيراني�ن( لهم

 .“ سدى تذهب لن سوف املستنصر�ة

 �حف من األعالم خضع ح�ن، ا�خانق الثمانينات أجواء �� األشاعة �انت

 مصدر  ، �خ��ا وتظليل اللون  وحدة وجمعها للسلطة وتلفز�ون  ومجالت

 .ال��ر �� املاء كجري  أخر  ا�� م�ان من تتنقل و�انت املعلومة

 لباملفتع املستنصر�ة حادث وتصف الرسمية الرواية تنفي اشاعة م��ا

  عز�ز  طارق  مشاهدة والدليل بتدب��ه السلطة وت��م
ً
 مصاب � غ� معا�� سليما

 .جرح بأي
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 ٤/٦/١٩٨٣��  حديث لصدام  
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 لرواية الغلبة و�انت الذاكرة من األشاعة هذه أ��حبت الزمن و�مرور 

 أحد �سألھ لم الدجيل محكمة �� عز�ز  طارق  ذكرها اعاد وح�ن.السلطة

 .صدقي��ا عن

 �� سنوات �عد �شرت لك��ا املستنصر�ة حادث صور  ال�حف تنشر  لم

 .�عنع �حميدة“ عز�ز طارق “ كتاب م�حق
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 الرواية �حة عن و�ساؤالت شكو�ا يث��  الثانية ةالصور  �� والتمعن

 قام الدجيل محكمة �� عز�ز  طارق  شهادة و  مطر  رواية فحسب.الرسمية

 تظهر  الصورة هذه من لكن وجرح، الرمانة انفجرت ثم بدفعھ �خص

 نم عز�ز  طارق  يبدو  وال  انفجارها ع�� يدل أثر  يوجد وال  األرض ع�� الرمانة

 الفزع ع�� وجھ قسمات تدل وال  جرح قد أنھ أو  ضاألر  ع�� �ان أنھ الصورة

 و أ الرهبة مالمحهم ع�� كذلك التدل بھ املحيط�ن نظرات كذلك ،األلم أو 

 .القنبلة هذه عن األبتعاد يحاولون  أ��م االقل ع��

 م�ان من قر�با �ان غالم سم��  أي القاها من أن الصورة هذه من واليظهر 

 �سار  ع�� احدهم يبدو  بل ،الطالب ع�� اثاألك��  أو  الفزع واليظهر  ،القنبلة

 . عز�ز لطارق  يصفق وكأنھ الصورة

  �ان ا�حادث تز�يف أن املستنصر�ة حادث صور  من يبدو 
ً
  أمرا

ً
 �� مشروعا

  ،العدو صناعة عملية
ً
  عدوا

ً
  األيرانية التبعية حملة من داخليا

ً
 وخارجيا

 
ً
 .بايران متمثال

 ،صا�عيھ أع�ن �� حقيقة �ا� الز�ف تحول  ا�حادث وقوع من اشهر  و�عد

  حفرت حقيقة
ً
 �عضهما بدماء وايران العراق �عده غرق  وعداء حقدا

 .البعض
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 ١٩٧٩ر�دة الثورة نيسان ج
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 ١٩٧٩ر�دة الثورة نيسان ج
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: ليلة اهلرير رابعالفصل ال

 يف قصر النهاية 
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 “ العبودي؟ عبدالجبار عبدالستار الركن الرائد انت“ 
 “ نعم“ الضابط ابهفأج
 “ المؤامرة في دورك ما“ سأله ثم

 قومي ضابط آني جماعة يا ..  بيهه الي دور ويا مؤامرة يا“ الضابط
 “ بالمؤامرة اعرف كنت لو بودي كان آني“ اضاف ثم “ وحدوي

 “ لمؤامرةا تعرف بودك إشلون“ عال وبصوت باستنكار الشاب فأجابه
 الى بادرأ حتى بيهه اعرف بودي نكا نعم“ عبدالستار الضابط فأجابه
 مثل عةبجما تربطني عالقة اية ثم ..  وفضحها المسؤولة السلطات اعالم
 حركةب واشتركت قومي شاب آني ..  الجنابي ورشيد السامرائي صالح
 رالبك الرئيس بالسيد التقيت تموز ١٧ ثورة وبعد عبدالرزاق عارف
 الى الرئيس السيد ينقلن وقد شيء، بيننا وليس الجمهوري بالقصر

 توأودع بغداد الى بي جيء ايام عشرة منذ هناك كنت وانا كركوك،
 هنا الى بي جيء قليلة ساعات وقبل الرشيد، معسكر في ١ رقم سجن في
 وثبات قةبث يتكلم كان“ بيهه مشترك انا مؤامرة فأية السبب اعلم وال

 “ بالسجن؟ ووضعوك كركوك من بك جاءوا ولماذا“ الشاب فسأله
 “ ثانية قصة هاي“ عبدالستار فأجابه
 على تجيب ان ويجب مسؤول، انا. احكيها. نعرفها ان نريد“ الشاب اجابه

 “سؤالي؟
 دق الحراس حتى باهتمام الحوار هذا نتابع الغرفة في من وجميع كنا

 ايضا، أنصتوا
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 امراً ان وه هنا الى وجلبي كركوك في اعتقالي قصة“ عبدالستار اجاب
 ومنها الوحدات جميع على وعمم الدفاع وزارة من صدر قد كان ادارياً

 حملت التي الورقة على يدي بخط علقت وقد فيها، كنت التي الوحدة
 زارةو أمر على هذا تعليقي أن ويبدو ،“ سخيف أمر هذا“ بعبارة االمر هذا

 دامص السيد جاء وعندما بغداد، في المسؤولين أسماع بلغ قد الدفاع
 ىمصطف المال لمالقاة طريقه في وحدتي مقر كوككر إلى حسين

 الوزاري األمر على علق الذي الضابط عن الوحدة آمر سأل البرزاني،
 كتفي إلى يده مد أن إال منه كان فما إليه بي فجيء سخيف، أمر بعبارة
 ودته،ع لحين التوقيف إيداعي اآلمر من وطلب العسكرية الرتبة ونزع

 ١ رقم سجن وأودعت بغداد، إلى معه حبنياصط الشمال من عاد وعندما
 كل وهذه .. هنا إلى بي جاءوا واآلن أخبرتكم، كما أيام عشرة منذ

 مويمكنك موجود حسين صدام والسيد صدقوني جماعة يا .. الحكاية 
  .“ يحزنون وال مؤامرة فال .. تسألوه  أن

 الحبوبي أحمد
 “ النهاية قصر في الهرير ليلة“ 
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 حاول  مؤآمرة أحباط السلطة أعلنت ١٩٧٠ عام من الثا�ي �انون  ٢١ لةلي ��

 واملخابرات ايران من و�تمو�ل، واملدني�ن العسكر��ن من مجموعة ف��ا

 نصھ �ان رسمي بيان �� ذلك ورد، ضدها أنقالبية محاولة تنفيذ األمر�كية،

 �ل �ع� ا�حاقدين الرجعي�ن من مجموعة عن عبارة �� املتآمرة الفئة أن“ 

 عمار�ةاألست بالدوائر  الوثيقة بارتباطا��م واملعروف�ن تقدمي ثوري تحول 

 .تموز  من عشر  الرا�ع ثورة طرد��ا ال�ي العناصر  ومن

 جرت �يال املشبوهة التآمر�ة املحاوالت من كث��  �� ضلع م��م للبعض و�ان

 أجهزة األمر�كية األم��يالية �خرت وقد .١٩٥٨ تموز  ثورة منذ البالد ��

 �لفو . يحتاجونھ ما ب�ل املتآمر�ن ملساعدة إيران دولة أجهزة �ل مخابرا��ا

 طاهر  داود أسمھ ثالث سكرت��  بدرجة �غداد �� األيرانية السفارة �� موظف

 آمر�ناملت ب�ن اتصال أول  جرى  ثم الشاه وحكومة املتآمر�ن ب�ن بالتنسيق

 اتصال أول  جرى  دوق األمر�كية املركز�ة املخابرات مع ثم الشاه وحكومة

-٤-١٥ خبتار� �غداد �� طاهر  داود األيرانية السفارة وسكرت��  املتآمر�ن ب�ن

 األيرانية املخابرات بمدير  املتآمر�ن من عدد التقى ٩٦٩-١-٢٨ و�� ١٩٦٩

 الكو�ت �� األيرا�ي السف��  بحضور  الكو�ت �� اللقاء تم وقد فرز�ن الدكتور 

 األجتماع هذا وخالل األسالم شيخ يد�� األيرانية السفارة �� وموظف

 الشاه حكومة استعداد لهم ونقل املتآمر�ن ا�� فرز�ن الدكتور  تحدث

 األسراع ع�� وح��م. تصرفهم تحت األيرانية ا�حكومة ام�انيات لوضع

  مهتمة األمر�كية املتحدة الواليات أن وابلغهم بالعمل
ً
 راعاألس بضرورة جدا

 ومدير  املتآمر�ن ب�ن جرى  وقد لعراقا �� الثوري النظام ع�� بالقضاء

 حكومة تتخذه أن يجب الذي املوقف حول  حديث األيرا�ي املخابرات

. البالد �� التقدمية الثور�ة املكتسبات ومن فلسط�ن قضية من االنقالب�ن

 نفيذبت �سرع أن االنقالبي�ن حكومة ع�� أن األيرانية املخابرات مدير  وقال

 لغربا بدعم ستحظى و�ذلك الفلسطينية القضية لتصفية أمر��ا خطط

 م�ان��اا �افة ستضع أمر��ا بأن فرز�ن الدكتور  ابلغهم كما ال�امل وتأييده
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 تم وقد. العراق �� الثوري النظام اسقاط ا�� الرامية موآمر��م �خدمة

 املالب املتآمرة الطغمة ب��و�د ايران تقوم أن ع�� األجتماع هذا �� األتفاق

- مهران قضاء منطقة األيرانية- العراقية ا�حدود طر�ق عن والسالح

 للمتآمر�ن ١٩٦٩-١١-١٥ بتار�خ األيرانية ا�حكومة سلمت و�الفعل. األيرا�ي

 مهران قضاء من األس�حة نقلت وقد. اطالقة مليون  ر�ع مع رشاشة ألف

 لهانق تم فقد السالح من الثانية الوجبة أما ..  �غداد ا�� واوصلت األيرا�ي

 ألف وار�عمائة رشاشة ألفي وعددها ١٩٦٩-١٢-١٥ بتار�خ اد�غد ا��

 األف ثالثة املتآمرون استلمتھ الذي السالح مجموع بلغ وهكذا. اطالقة

 أماكن �� األس�حة توزيع تم وقد. اطالقة ألف وخمسون  وستمائة رشاشة

 وجب�ي نقل لدى حضر  وقد. مجموعات ش�ل وع�� �غداد من متفرقة

 و�الة �� العامل�ن من أمر�كيان ضابطان أليرانيةا ا�حدود من األس�حة

 مبلغ مبتسلي طاهر  داود األيرانية السفارة سكرت��  وقام. املركز�ة املخابرات

 .١٩٦٩-١٢-٢٥ بتار�خ املتآمر�ن ا�� دينار  األف عشرة

  سلم ١٩٧٠-١-١١ و�تار�خ
ً
 شرائھ بقصد ضابط ا�� دينار  ألف ٥٠ قدره مبلغا

  ال�جاع الشهم الضابط هذا و�ان
ً
 ��ا بالتسلل الثورة قيادة قبل من م�لفا

 خرى أ مبالغ األيرانية السفارة سلمت كما تآمرهم لكشف املتآمر�ن صفوف

 فارةالس قامت كما. لالجن�ي وشرفهم وط��م باعوا الذين للمتآمر�ن كث��ة

 جهاز ب املتآمر�ن ب��و�د طاهر  داود سكرت��ها طر�ق عن �غداد �� األيرانية

 ٢٠ بقوة وهو  ١٩٧٠-١-١٣ بتار�خ ا�جهاز  �سليم وقد بايران تصاللال السل�ي

 .واط كيلو 
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 ١٩٧٠�انون الثا�ي/ يناير  ٢٣جر�دة ا�جمهور�ة 
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 ١٩٧٠�انون الثا�ي/ يناير  ٢٣جر�دة ا�جمهور�ة 
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 �� احتياط جهاز  يكون ل أصغر  أخر  السل�ي جهاز  سلم ١٩٧٠-١-١٧ و�تار�خ

 جرمامل املتآمر  ع�� �عتمد �انت املتآمرة الزمرة أن. األول  ا�جهاز  �عطل حالة

 راناي �� العمالة بحكم �ستظل أن لنفسھ ارت��ى الذي الراوي  الغ�ي عبد

 ةالثور  ع�� ا�حاقدين املتقاعدين الضباط من عدد وع�� أشهر  بضعة منذ

 غداد� �� البيوت �عض املتآمرون دماستخ وقد. والتقدمي الوط�ي واالتجاه

 هممع التآمر  مخططات و�حث األيرانية السفارة موظفي مع األتصال الجراء

 ةسعدي وزوجتھ ا�خفاف حسن الدكتور  بيت استخدموها ال�ي البيوت ومن

 .كرادةال �� ا�خرسان فاطمة الدكتورة و�يت املنصور  �� ال�ائن ج��  صا�ح

 األيرانية السفارة ب�ن الرسائل تبادلل �ستخدمان الداران هذان و�ان

  املتآمرون ش�ل وقد. واملتآمر�ن
ً
  جهازا

ً
 ل�ناملسؤو  كبار  اغتيال مهمتھ خاصا

 عناصر  �ل اعتقال تم وقد التآمر�ة العملية من كجزء والدولة ا�حزب ��

 ةالبداي منذ �انت وسالم��ا الثورة أمن ع�� الساهرة األجهزة أن. ا�جهاز هذا

 و�� املتآمر�ن أجهزة ا�� �سللوا قد رجالها و�ان املوآمرة صيلبتفا علم ع��

 ذهه تذاع وسوف واللقاءات األجتماعات الغلب �املة بت�جيالت تحتفظ

 آمرةاملؤ  تنفيذ يكون  أن املتآمرون قرر  وقد. الشعب أبناء ع�� الت�جيالت

 نتو�ا. ا�جاري  ١-٢٠/٢١ ليلة ا�� التنفيذ تأجيل تقرر  ثم ا�جاري  ١٧ يوم ��

 العسكر��ن من عناصرهم تجميع أساس ع�� �ستند املتآمر�ن خطة

 كذلكو  عل��ا واالستيالء الرشيد دبابات كتيبة ع�� وال�جوم املتقاعدين

 .“ �غداد �� الوحدات �عض ع�� السيطرة

 السلطة أن يتب�ن املحاولة لتلك ذكر  ف��ا ورد مصادر  لعدة مراجعة �عد

 ورد فقد، ا�خفاف حسن �ان هماحد أ�خاص عدة خالل من ��ا علمت

 الدور  ذلك عن هاشم جواد األسبق التخطيط وز�ر  مذكرات ��

 الوقت �� ولھ العامة، التقاعد مدير�ة �� �سيط موظف ا�خفاف حسن“ 

 ��،ج صا�ح �سعدية وم��وج خال�ي أبن وهو . األسنان ل��كيب عيادة نفسھ

 ال�ي ةالقراب من و�الرغم املل�ي العهد �� املعروف العرا�� الوزراء رئيس أبنة
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  ال  متقار��ن، نكن لم اننا أال  .با�خفاف تر�ط�ي
ً
، لسيا��يا العمل �� وال  فكر�ا

 ول األ  �انون  أوائل �� زار�ي أنھ أال  طو�لة لسنوات بھ التقيت قد أكن ولم

، ا�خوفو  القلق من الكث��  حديثھ �� �ان. التخطيط بوزارة مكت�ي ��، ١٩٦٩

 .باملوضوع عرفت �نح، غر�با ذاك يكن ولم

   

  تلفت
ً
  يمينا

ً
 ضم��ي  أر�ح أن أر�د-: ومرتجف خافت بصوت وقال، ويسارا

 قلبل واملدني�ن العسكر��ن من عدد قبل من تدبر  مؤآمرة هناك أن واخ��كم

  سكت. ا�حكم نظام
ً
: قول بال استمر  ثم، ترتجف و�ده سيجارة، ليشعل قليال

 ال  هنا التقيك عندما وانا، نصور امل بمدينة بداري  �عقد األجتماعات أن -

 �دهماار  و�ل. الالزم األجراء التخاذ كمسؤول بل، فحسب �� كقر�ب أخاطبك

 علأش ثم. هناك للعمل الكو�ت ا�� بالسفر  �� �سمح ون  األمان أعطى أن هو 

 قيدالع: التنظيم هذا �� العامل�ن أسماء يذكر  واخذ، وثالثة ثانية سيجارة

 ( السامرائي، مهدي صا�ح املتقاعد العقيد، راوي ال الغ�ي عبد املتقاعد

 و  النا��، فاضل النقيب، املل�ي العهد �� ب��وت �� العسكري  امل�حق

 .ال��اك فاضل املقدم البكر  حسن أحمد مرافق...
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 صا�ح مهدي السامرائي                                     فاضل ال��اك                            

  يب�ي واخذ، ا�خفاف كتس
ً
 ،معك بحدي�ي عرفوا لو “ املتآمر�ن“ أن مرددا

 أضاف: ثم. عائل�ي ومن م�ي سينتقمون  فا��م

 �� االيرانية السفارة وان، األيرانية ا�حكومة مع باالتفاق �� املؤآمرة أن“ 

  ،“ والسالح باملال تزودنا �غداد
ً
 ةمرتاح) بر�طانيا أي“( نا�� أبا“ أن موكدا

 .“ عمليةال ا��

 الدكتور  خال�ي ابن خروج حال فاندفعت، املعلومات تلك خطورة هزت�ي“ 

 القصر  ��، البكر حسن أحمد ا�جمهور�ة رئيس ا�� ا�خفاف حسن

 .اليھ املعلومات تلك لنقل، ا�جمهوري

  القصر  وصلت
ً
 عن با�حديث بادرت أن وما، الرئيس مكتب ودخلت ظهرا

  البكر  هب ح�ى املوضوع
ً
 :مقاطعا

  اذهب، وعسكر تآمر  موضوع ذاه -
ً
 صدام عدي أ�ي الرفيق ملقابلة حاال

 .معھ املوضوع لبحث حس�ن

 .حس�ن صدام غرفة ا�� داخ�� ممر  ع��  وقاد�ي
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  حس�ن صدام �ان
ً
  النوم فراش ع�� مستلقيا

ً
 ملفوف ورأسھ، متوع�ا

 .��دوء �سمعها وهو ، املعلومات �افة لصدام ذكرت. بمنشفة

 درج من و�حب. حسن الدكتور  �شكر  أن أرجو : �� الق ح�ى ان��يت، أن وما

 منھ واطلب حسن، الدكتور  ا�� أسلمها أن م�ي وطلب دينار  ٢٠٠ مبلغ قر�ب

 وهو  العامة، العالقات مكتب مدير )، شاكر سعدون ( رعد أ�ي مع يتعاون  أن

 اجتماعات �� يدور  ما لت�جيل القطات ليضعوا آنذاك، املخابرات جهاز 

 .املتامر�ن

 املبلغ، لمتھس، الوزارة �� مكت�ي �� التا�� اليوم صباح �� خال�ي أبن تالتقي

 .داره �� الالقطات وضع �� �عاونھ وضرورة، ملبادرتھ صدام تقدير  وابلغتھ

  ا�خفاف حسن تجاوب �ان
ً
 �يطمأن حيث، داره �� زرتھ الحق يوم و��. �امال

 كذل �� تقديري  �ان. يرام ما ع�� ��يء و�ل مثبتة، االنصات أدوات أن ا��

 قد ا�خفاف حسن وان والثورة، ا�حزب ا�� خدمة قدمت قد أ�ي، الوقت

 .“ النظام مع التعاون  ��ذا حياتھ ع�� أمن

  هاشم جواد �ان كم ذلك �عد األيام اثبتت
ً
 رغمال فع��، تقديره �� مخطئا

 �� غ يلق فلم السلطة مع والتعاون  املحاولة أسرار  بافشاء ا�خفاف قيام من

 ذنف فقد بافشاءها دوره ذكر  باهمال الرسمي البيان يكتف فلم، ا�جحود

 هاشم جواد كتب ا�جحود ذلك عن .��م و��ى من مع بھ األعدام حكم

  العراق إ�� الوفد مع عود�ي طر�ق ��“ 
ً
 تور الدك استقبل�ي بباريس، مرورا

 �شرة إ�� �ستمع بدأنا السيارة و�� باريس، �� العراق سف��  املشاط، محمد

 انبي بقراءة املذ�ع بدأ. �غداد راديو  ع��  مساءً  عشرة الثانية الساعة ر أخبا

 املتآمر�ن من الثانية“ الوجبة“ أسماء وإذاعة املؤامرة، كشف عن رسمي

 .إعدامهم تم الذين
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  املفاجأة وقع �ان كم
ً
 ب�ن من ا�خفاف حسن اسم سمعت عندما شديدا

فد الذين من الثانية“ الوجبة“
ُ
 .اماإلعد حكم ف��م ن

 ا�خفاف حسن انقلب هل جديد؟ تطور  هناك هل حصل؟ ماذا ترى  يا

  يكون  ي�اد أمر  وهذا عل��م،
ً
 تتناه لهم؟ أوراقھ �ل كشف أن �عد مستحيال

 .واحد جواب دون  من كث��ة أسئلة إ��ّ 

 سباري ز�ارة �انت وهكذا،. ممكن وقت بأسرع �غداد إ�� العودة إ�� سعيت“ 

 ��إ وصو�� حال. املمكنة بالسرعة منھ روجا�خ انتظر  كنت �ابوس بمثابة

  و�ان صدام، ملقابلة ذهبت �غداد،
ً
 �� نجاحهم �� يصف وأخذ �ي، مرحبا

 رشاش، ٣٠٠٠ م��ا السالح، من كب��ة كمية ضبطوا وكيف املؤامرة، كشف

 بنا موضوع يذكر  لم ولكنھ الهدية، سبيل ع�� م��ا بواحد �� احتفظ وأنھ

  خال�ي؟

  �ساطة ب�ل رد ذلك، عن نھم استفسرت وعندما
ً
 خطأ“ حدث لقد: قائال

عدم وهكذا،. املناسب الوقت �� تداركھ أستطع لم“
ُ
 حسن الدكتور  أ

 مثل يحصل أن يمكن كيف صدام يو�ح لم“.  خطأ“ جراء من ا�خفاف

 قال ما اصدق أن أردت ذلك، ومع. وشهادات محاكمة وهناك ا�خطأ، هذا

�عد ��،
ُ
 ال�ي والطر�قة صدام وجھ �عاب��  أن عم الشك، مرارة ذه�ي عن وأ

 صلح ما وكأن جو، �� وضعت�ي ا��، قدمها ال�ي والهدية العملية، ��ا وصف

  ثانوي  أمر  هو  ا�خفاف �حسن
ً
 .“ املؤامرة ع�� بالقضاء قياسا

 تلك احباط ا�� أدت ال�ي باملعلومات السلطة زود والذي، الثا�ي املصدر  �ان

 :مذكراتھ �� نوري الدين ��اء ذكر  حيث الشيو�� ا�حزب ، املحاولة

 �� السوفيتية السفارة الينا قدمت ١٩٧٠ الثا�ي �انون  أيام من يوم ��“ 

 بانقالب للقيام محكمة خطة حول  ملموسة تفصيلية معلومات �غداد

 ا��يامل �� �انت عسكر�ة ثكنة من املدرع العاشر  اللواء وسينطلق. عسكري 
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ً
 لغ�يا عبد املتقاعد الضابط و�ان. شتلامل �� بجانب ا�خيل لسباق ميدانا

 خالفات �� �عدئذ دخل والذي ١٩٦٣ انقالب �� النشط املشارك الراوي،

 دةا�جدي األنقالبية الطبخة �� املساهم�ن أ�شط من، البعثي�ن مع حارة

 
ً
 .أيضا

  الطالبا�ي مكرم أرسل
ً
 سرئي ا�� العرا�� الشيو�� ا�حزب قيادة من موفدا

  بكر ال حسن أحمد الدولة
ً
 ��يتق �انت ال�ي، بتفاصيلھ ا�خ��  اليھ حامال

 �بدو و . الظالم جنح تحت ا�جمهوري والقصر  والتلفزة األذاعة مب�ى باحتالل

  يصدقوا لم البعثي�ن ا�ح�ام أن
ً
، تصديقا

ً
 تخذواا لك��م. األمر بادىء �� تاما

 مردالت بدأ املحددة الصفر  ساعة و��. األحتياط باب من الفور�ة التداب�� 

 ��اال األنقالبية املحاولة واحبطت مصادمات وجرت ال��ا املشار  الثكنة من

 �ان األنقالب نجاح أن �� و���اءى. واملباغتة الكتمان عنصر  فقدت قد �انت

 
ً
  البعثيون  يحط لم لو  فيما مضمونا

ً
 .وقوعھ قبل باالمر  علما

 ا�� �ياالطالب البكر  استد�� األنقالبية املحاولة ألحباط التا�� اليوم ��

 :معناه ما وقال، العرا�� الشيو�� ا�حزب وشكر  جديد من ا�جمهوري القصر 

 السقوط من الشيو�� ا�حزب انقذنا لقد. ا�جميل هذا حييت ما أ���ى لن

 يكون  ولن -لشورابھ أصا�عھ مد وقد - رجل شوارب هذه تكون  لن. املوشك

 ظل �� للشيوعي�ن اضطهاد بأي اليوم �عد قبلت اذا عسكري  شرف ��

  .“ هذا نظامنا

 والذي الرسمي البيان �� ذكره ورد الذي ال�جاع الشهم الضابط أما

 فاضل األغلب ع�� فهو  املؤامرة واحباط املتآمر�ن ثقة كسب استطاع

 .ال��اك

 الثا�ي �انون  ١٩ �� املتآمرون اجتمع“ هاشم جواد كتب دورال��اك فعن

 الشهر  ذلك من ٢٠ يوم مساء من الثامنة الساعة وحددوا ،١٩٧٠) يناير(

 
ً
 ٥٠ مع السامرائي صا�ح العقيد يتوجھ أن ا�خطة و�انت. للتنفيذ موعدا
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ً
 لقيفي بانتظارهم، ال��اك فاضل يكون  حيث ا�جمهوري، القصر  إ�� عنصرا

 مجتمع�ن يكونون  عندما الثورة، قيادة مجلس وأعضاء البكر  ع�� القبض

  .. )االجتماعات قاعة( القصر  من الثا�ي الطابق ��

 ،١٩٧٠) يناير( الثا�ي �انون  ٢٠ يوم مساء الثامنة: الصفر ساعة وجاءت

 ويستقبلهم وزمرتھ، السامرائي ليدخل ا�خارجية القصر  بوابة وفتحت

 ياألر�� الطابق غرف إحدى �� معتقل البكر  أن لهم مؤكد ��م مرحب ال��اك

 .الك��ى  االستقبال صالة ا�جميع ودخل ،)السرداب(

قة البكر  صورة ع�� السامرائي صا�ح العقيد عينا وقعت إن وما
َّ
 �� املعل

 حرس دخل وفجأة. الصورة بإنزال يأمره جنوده، بأحد صاح ح�ى الصالة

 املقاومة، السامرائي حاول . املتآمر�ن ع�� القبض إللقاء القاعة القصر 

تل النار، إلطالق تبادل وجرى 
ُ
 تطل ولم. البكر حرس من جنديان فق

 “ .السامرائي محاكمة تطل لم كما املقاومة،

 امالع األمن مدير  منصب توليھ ح�ى ذلك �عد ال��اك ترقية من الرغم ع��

 املتآمر�ن“ من أخرى  مجاميع ع�� القضاء �� املنصب ذلك من واسهامھ

 .ا�خفاف حسن كمص��  انت�ى ال��اية �� فمص��ه“

 ر مدي( سعيد ع�� محمد الركن العقيد األخر  الضابط مص��  يكن ولم

 ال��اك فاضل مص��  من أفضل املجموعة اخ��ق  الذي العسكر�ة) ا�حر�ات

 كب��ة مجموعة مع ١٩٧٩ نيسان �� األخر  هو  أعدم حيث ا�خفاف حسن أو 

 .غر�ب أبو  �جن �� السامرائي�ن البعثي�ن الضباط من

 عليھ القبض ألقي من مع التحقيق ووكيفية ا�خاصة املحكمة عمل آلية

  قائال:“ ال��اية قصر  �� الهر�ر  ليلة“ كتابھ �� يا�حبو� أحمد  ً ذكرها
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 عسكر��ن عن بمجموعة وإذا �حظات ومرت ننتظر، الصالة وسط وقفنا“ 

 سا�حار  وسمعت نحونا، و�تجهون  جانبية غرفة من علينا يخرجون  ومدني�ن

 )يتحرك �حد املحكمة رئيس سيادة هذا( يقول  القاعة هذه ا�� قادنا الذي

 ضابط بھ وإذ املجموعة، يتقدم و�ان املحكمة رئيس و نح انظارنا واتجهت

 ��ا يميل لونھ ا�جسم، ممت�� القامة مر�وع اللون، اسمر  اول، رئيس برتبة

  هذا الرأس، حاسر  و�ان مسدس، وسطھ من و�تد�� الصفرة،
ً
 رئيس إذا

 !(ا�جزراوي  طھ( هو  هذا سيحاكمنا، الذي ا�خاصة املحكمة

 

 االفندية من مجموعة وخلفھ بجانبھ قفوو  دائرتنا من �عيد غ��  وقف

 �� عضوا �ان الذي) فاضل محمد( سوى  م��م احدا اعرف ولم والضباط،

 عنھ، وكيال  وكنت. الراوي  عبدالهادي العميد حاكمت ال�ي الثورة محكمة

 الطاحة بالتآمر  ومدني�ن عسكر��ن من مجموعة مع ف��ا ا��م دعوى  ��

 ).البعث بنظام
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 و�حمل ا�جزراوي  طھ بجانب يقف االن اراه إ�ي

 عضوا ليس فهو  هنا، �عمل ماذا فقلت كث��ة اوراقا

 كزار، ناظم هما اآلخران فالعضوان املحاكمة هذه ��

 !أغبا�ي ما استدركت ثم رضا، وع��

 لهذا والقانونية، الرسمية، الصفة عن أبحث إ�ي

 نيك لم فإن هنا، وجوده مع�ى وعن وملثلھ، ال�خص،

  يكون  فأين الساعة، هنا
ً
 !إذا

 من اآلخر�ن وجوه �� تفرست! القتلة م�ان هو  هذا

 فاضل محمد أن نظري  ولفت وعسكر��ن مدني�ن

 ينظر “ ١٩٧٣ سنة التآمر  ب��مة البعثي�ن من ومجموعة كزار  ناظم مع أعدم“

 وال�ل �حظات مرت بذلك، اشعر  ان ير�د�ي ال  وكأنھ عينھ، بطرف نحوي 

 املحكمة رئيس ا�� ينظر 

 أخ��  ونطق
ً
 إلينا كالمھ موجها فقال ا�جزراوي، ا

 مامامك ..  إلكم أحسن اع��فوا القذرة باملؤامرة مش��ك�ن انتو . .. اسمعوا“ 

 وهمشفت ال�� هذولھ مثل �ع��ف ما ال�� ومص��  ..  �ع��فوا ح�ى ساعة ر�ع

 “ إسمعتوا؟ ..  بالساحة معدوم�ن اآلن

 !سكت ثم

 والقسطاس، بالعدل مناستحاك ال�ي املحكمة رئيس بھ نطق ما هذا

 “ يرحمنا وهللا ميھ، �شر�ة رحنا وهللا، أ�لناها“ نف��ي مع أردد ووجدت�ي

 هنا“ الورق عل��م وزع: “لھ وقال فاضل محمد ا�� ا�جزراوي  طھ التفت ثم

 باملؤامرة مش��ك ما آ�ي جماعة، يا“ السعود مدحت شاكر  العميد صاح

 ��ع يضر�ونھ وأخذوا قف�نالوا �عض عليھ انقض ح�ى جملتھ، أن�ى فما“
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 جدوى، دون  بيديھ يحجب والرجل“ ولكمات سطرات“ سريعة ضر�ات وجهھ

 .�حالھ فرثيت

  وقال تجرأ ألنھ ُيضرب
ً
 �� يتأدب ان عليھ و�ان املحكمة، رئيس امام شيئا

 أنھ من أك��  يقل لم انھ نفسھ، عن فيھ يدافع بكالم فمھ يفتح وال  حضرتھ

 بضر  ..  كهذا موقف �� �شاء ما يقول  ان حقھ نفم املؤامرة، �� �ش��ك لم

 وقفو  نفسھ، ومللم للضرب، اتقاءً  ا�خلف إ�� ف��اجع وسرعة، �شدة الرجل

،
ً
  امل��م�ن، أحد و�ان العكي�� حسن ان��ى  وهنا ساكتا

ً
 آ�ي جماعة يا: “قائال

 .“ اكتب اعرف ما أمي

 و�ر�ئة ةصادق �انت أل��ا األعماق من هزت�ي فقد ل�لمتھ، سري  �� فابتسمت

، اع��افا ير�د املحكمة فرئيس ومفحمة،
ً
 القراءة �عرف ال  والرجل خطيا

 كما أحد عليھ �عتد ولم ا�جبت�ي، وصر�حة، جر�ئة وأعل��ا والكتابة،

 هل ا�حقيقة، هذه امام يفعلون  عساهم فما شاكر  العميد ع�� اعتدى

مي؟ ألنھ ُيضرب
ُ
 .��معل انتصر  قد أنھ وشعرت املفحم، جوابھ امام فسكتوا أ

 توزيع من انت�ى ان و�عد منا، واحد ل�ل بيضاء ورقة فاضل محمد أعطى

 األوراق وعدكم ..  لالع��اف ساعة ر�ع أمامكم“ ا�جزراوي  طھ قال االوراق

  ا��حب ثم“ الكم أحسن اع��فوا � يا
ً
 ممن و�عض هو  أ�ى حيث من عائدا

 ا�حراس نحونا دفعوان ا�جانبية، الغرف احدى ا�� ودخلوا معھ، جاءوا

 ا�حائط، ا�� ووجهھ واحد �ل يقف بحيث الصالة جدران ا�� يدفعوننا

 مليح حارس منا واحد �ل بجانب ووقف تقر�با، أمتار  ثالثة اآلخر  عن و�بعد

 علف وان. ا�خلف ا�� او  �سرة او  يمنة االلتفات من يمنعنا ومسدسا، رشاشا

 رأسھ، ع�� فخاتك او  رشاشتھ كعب من بضر�ة �عا�جھ ذلك، أحدنا

 �� نقف نحن فها امل�ان، هذا ا�� �ي ��ء حينما االمس جماعة وتذكرت

 ون الز� صاحب الشاحب الرجل وتذكرت بالبارحة، الليلة اشبھ وما م�ا��م،
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 ورحت بيدي الورقة مسكت هنا؟ أنا ملاذا أعلم ال . اختفى الذي والس��ة

 !اع��ف و�م! اكتب ماذا ا�ساءل
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 ،مص��ه �ان وكيف ا�جماعة، مع وحواره عبدالستار  لرائدا املرحوم وتذكرت

 �يال جر�ر�ي ترى  يا �� فما ،“ �خيف“ ب�لمة امر  ع�� علق ألنھ اعدم فقد

 من هنا ا�� �ي جاءوا قد ا�جماعة ان يق�ن ا�� توصلت أجلها؟ من اعدم

 هو  إنما املزعومة باملؤامرة وا��امي ز�� وان م�ي، والتخلص اعدامي، اجل

 دض ان�ي �حيح عبدالستار، الرائد مع فعلوا كما تماما غ��، ليس ت��ير 

 االعدام؟ هذا موقفي ع�� استحق هل ولكن وسياستھ، البعث، حزب

 �ي،بجان يقف برا�� وإذا التفاتة م�ي وحانت اع��افا��م، يكتبون  و�دأوا

 حوي ن ينظر  وراح بيده والقلم الورقة مسك فقد شيئا يكتب ال  انھ والحظت

 بھ صاح ،)الكفخات من خوفا( الوراء إ�� يلتفت أن و�خاف ي،خف بطرف

 خفيض بصوت فأجابھ ؟“ لك اشما تكتب ما“ بجانبھ يقف الذي ا�حارس

 مؤامرة يا“ فأجابھ“ باملؤامرة دورك عن أكتب“ عليھ فرد“ شكتب أغا�ي“

 هللاو“ املسك�ن فأجابھ ؟“ لعد جايبيك علويش �جايب“ هذا فأجابھ“ أغا�ي

 بكيط تكتب ما تكتب بھ فصاح ذرعا ا�حارس بھ ضاق وهنا“ أدري  ما أغا�ي

 .مرض

 قل،وأحو  اس��جع، وأنا ا�حائط ا�� الورقة اسندت وح��ة، طو�ل تفك��  و�عد

 مهزلة من لها يا ،“ يكتب وال  يقرأ ال  من عند الكتابة تنفع ماذا“ واقول 

 انو  تباك ال  لم نف��ي �� وقلت تراجعت، ثم الكتابة، عن امتنع ان وقررت

 فالن انا: “وكتبت �عدهم من يقرأ ان ير�د ملن اكتب ولك�ي يقرأون، ال  �انوا

 �ان إنف اآلن، ح�ى امل��ء لهذا سببا اعلم وال  امل�ان هذا ا�� �ي ��ء الفال�ي

 سمعت وكما وصفت، كما االيرانية الرجعية االم��يالية املؤامرة اجل من

 واالنتماء االتجاه معروف رجل فأنا االذاعة، من ع��ا االعالن عند

 ان وشر��، وعقيد�ي بنف��ي وار�أ اش��ا�ي، وحدوي  رجل انا العقائدي،

 “ .. شهيد اقول  ما ع�� وهللا املؤامرة، هذه بمثل ضالعا واكون  اتورط،
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 كتاب�ي، يراقب �ان الذي بجان�ي الواقف ا�حارس إ�� الورقة سلمت ثم

 اع��افك؟ هو  هذا: “و��كم ب��ج ف��ا بن��ة قال قم ف��ا ونظر  فأخذها

 �عيد الورقة ماس�ا وظل فسكت كالم، دون  رأ��ي من بإيماءة فأجبتھ“
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 ليحم نحونا مقبال  �خصا رأيت وهنا مصدق، غ��  كأنھ إ��ّ  و�نظر  قراء��ا

 �� يكتبھ ثم شيئا فيسألھ منا واحد �ل عند و�قف قلم مع بيضاء ورقة

 تكبي ورقم عنوانك وشنو  كن�س و�ن“ فسألھ را�� إ�� وصل ان إ�� الورقة

 ووقف جاء ثم بيتھ، ورقم عنوانھ لھ ذكر  ثم را�� فتلعثم ،“ بالضبط؟

 سكنأ أ�ي فأجبتھ“ أستاذ؟ بيتك ورقم وعنوانك �سكن أين“ وسأل�ي عندي،

 ال  �يأ فا�حقيقة ،“ عليھ أكذب لم“ بي�ي رقم اعرف ال  ولك�ي الصليخ، ب��

 كجثت نودي لو�ن“ �عصبية اجاب ان اال  �ان فما اجاب�ي، من انز�ج أعرفھ،

 �سرعة لھ قائال  ال�حك من نف��ي أتمالك لم“ بالدرب؟ نرم��ا لعد ..

 فأجاب“ ذبحها �عد تص�خ أن الشاة ��م �ع�ي .. الفرق  شنو “ و��خر�ة

 “ ز�ن ..  ز�ن ..  �جايب“

 أح�ام وتنفيذ لعملها املحكمة اكمال كيفية عن ا�حبو�ي أحمد و�كمل

  األعدام
ً
 :قائال

  تن��ت“ 
ً
 �نرن اسمع االو�� وللمرة �شدة، يرن  التلفون  صوت ع�� مذعورا

، التلفون  رن�ن ظل هنا، ا�� �ي ��ء ان منذ التلفون  جرس
ً
 فعتر  ثم مستمرا

  وسمعت السماعة،
ً
 ثم ،“ سيدي �عم ..  سيدي �عم ..  هلو : “يقول  صوتا

 �� من �ل ا�جميع، �سمعھ عال بصوت اذا �حظة و�عد السماعة، اقفلت

 و�سمع ،“ فالن ابن فالن“ �خص اسم عن �علن الزنزانات ونزالء الدهل�� 

 
ً
 ناديامل �علن ثم، م��ا ويستخرج املطلوب، ال�خص زنزانة ا�� تتجھ اقداما

  عال و�صوت
ً
 نحو  وتتجھ“ فالن ابن فالن“ آخر اسم عن ومسموع ايضا

 ع�� نودي املنوال هذا وع�� هكذا اآلخر، هو  الستخراجھ اقدام زنزانتھ

 جراء �جيج وحصل الزنزانات، يحتلون  ممن ا�خاص، ثمانية او  سبعة

 و ا ا�حراس من سواء وت��ء تروح كث��ة واقدام الزنزانات ابواب وقفل فتح

 واحد سمعت فقد زنزان�ي، امام من �عضهم مر  وقد املطلو��ن، اال�خاص
ً
 ا

 ع�� بقوة شد قد ا�حارس ان و�بدو  ،“ ايدي عّورت اخوي  كيفك ع��“ يقول 

 الباب صر�ر  وسمعت ال�جة، ابتعدت ثم .. املساق ال�خص ذراع
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 اسمع اعد ولم خرج، قد ا�جميع وكأن �غلق، ثم يفتح الكب��  ا�حديدي

،
ً
، ��ضت شيئا

ً
�ي ا�حديدي، الزنزانة باب ع�� خدي وألصقت واقفا

ّ
 عل

، اسمع
ً
 اين ا�� �شتغل االف�ار  و�دأت جديد من الصمت ران فقد شيئا

 �سمح ال  حالك هنا الظالم ال��ار؟ طلع هل ع��م؟ افرج هل ��ؤالء؟ ذهبوا

 هذه �� انا و�ينما. ت�ح اخذت اخرى  واسئلة الساعة، عقارب برؤ�ة ح�ى

، امل�ان و�رج السكون  يمزق  الرصاص بدوي  اذا االف�ار 
ً
 زخات وراء زخات رجا

، سكت ان ا�� و�تقطع يضعف اخذ ثم عدة، دقائق استمرت
ً
 وحل تماما

 هذه“ صوت بأع�� يصيح الدهل��  من ينبعث بصوت واذا مخيف، كون س

 .عالية بقهقهة اعق��ا ثم ،“ التار�خ مز�لة ا�� ذهبت قد ا�خونة من وجبة
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  �انوا قليل منذ الوجبة، هذه مع فكري  ا�شغل
ً
 اناتالزنز  و�حتلون  �� ج��انا

  اعرف لم ا�حديقة، ارض تف��ش جثث اآلن هم ها املجاورة،
ً
 م��م، احدا

 من نقلوا لقد وكيف؟ محاكم��م جرت وم�ى. حوكموا هل: ا�ساءل ورحت

، االعدام ساحة ا�� الزنزانة
ً
  عل��م صدر  قد ا�حكم ان شك ال  رأسا

ً
 مسبقا

 �� �علن وما فقط، للتنفيذ هنا ا�� ��م ��ء وانما اعتقالهم، قبل ح�ى

 جرس نور  وجود، اي للمحكمة فليس كذب، �� كذب هو  ا�حكومي االعالم

 انھ شؤم، نذير  رنينھ ان ـ �عنف يضرب قل�ي واخذ جديد من التلفون 

 �� معلق مص��نا ان االعدامات، اوامر  يحمل الذي هو  املوت، واسطة

 ا�� ترسل جديدة وجبة مع اسمي سأسمع انا هل التلفون، هذا سماعة

 عقيتو  فال�ل ـ الزنزانات نزالء نحن ـ قلو�نا وطاحت السماعة ُرفعت. املوت

 �غلق ثم“ سيدي �عم .. سيدي �عم“ نفسھ الصوت واجاب اسمھ، �سمع ان

 النطق ا��ا تحتمل، ال  قاتلة �حظات ا��ا. االسماع وتصيخ السماعة،

 زنزانتھ وفتحت االول  االسم ا�جهوري بصوتھ املنادي ونطق باالعدام،

 سماع اتوقع وكنت اسم، وراء اسما االسماء اعد كنت .. صاح��ا  واحضر 

 سي��ء اسمي، ان نف��ي �� قلت تخطاه، او  املنادي، اخطأه فإن ي،اسم

 اسماع �انت ثمانية، او  اسماء سبعة ع�� ونادى شك، دون  االسم هذا وراء

 نفيذت واملطلوب املع�ي �عرف فمنھ االسم، من االول  با�حرف متعلقة منا �ل

 بر وتضط واالسماء ا�حروف ف��ا تختلط مرهقة، عملية ا��ا .. فيھ ا�حكم

 نھفسيعل اآلن املنادي �عداه فإن اسمھ، �سمع ان يتوقع فال�ل املشاعر،

 ةالسابق الوجبة اقتيدت كما زنزانا��ا، من الوجبة هذه اقتيدت. ح�ن �عد

 دوي  سماع ا�� مشدودة اسماعنا وظلت. .. الكب��ة البوابة من وخرجت

 سماءبأ �يد� تلفون : اللعبة او  ا�ح�اية عرفت فقد متوقع هو  كما الرصاص،

 �عملية ا�حراس و�قوم الزنزانات، هذه يحتلون  ممن اعدامهم يراد من

 نحن ـ عددنا ترى  يا كم ولكن .. التنفيذ حيث االعدام ساحة ا�� ايصالهم

 من مزمجرا الرصاص لعلع فقد انتظارنا، يطل لم الزنزانات؟ هذه نزالء

 الذي ن السكو  ران ثم .. االخرى  الوجبة هذه اجسام وحصد الرشاشات،
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 مز�لة ا�� تذهب ا�خونة من اخرى  وجبة هذه“ الدهل�� من صوت قطعھ

 .. عالية قهقهة اعقب��ا “ التار�خ

 �ساءلتو  كث��ا تكررت فقد“ التار�خ مز�لة“ �عبارة فكري  �علق كيف ادري  وال 

 اايض .. وقصور  جنان فلھ مز�لة لھ �انت فإذا مز�لة، للتار�خ �ان اذا عما

 منو  بمبا�جها، و�تمتع ال��ا، يذهب عمن و�ساءلت نفسھ، املنطق حسب

 اي ا�حق؟ هذا نملك البشر  نحن وهل وا�جنة، املز�لة ب�ن الناس يوزع الذي

 وجبات، وستعق��ا ارواحها حصدت اخرى  وجبة هذه .. �خر�ة من لها

 بجرس االسماع و�علقت. املتاعيس من الكث��  تضم زالت ما فالزنزانات

 من �ساق االسماء، ع�� ينادى االسلوب، عرف. ھلرنين انتظارا التلفون 

 ب�ل هكذا .. بالرصاص رميا اعدامها و�تم االعدامات م�ان ا�� الزنزانات

 الصوت سماع ب�ن ساعة نصف من اك��  الوقت من �ستغرق  وال  .. �ساطة

 لفا،س ومعد ومرتب مهيأ ��يء ف�ل التنفيذ، عملية و��ن التلفون  خالل من

 .ومحاكمة محكمة �� قتالو  لتضييع دا�� وال 

 آت والدور  املوت نذير  انھ اآلمال، حبال وانقطعت التلفون  جرس رن  وهنا

 سيدي �عم سيدي �عم“ يرد التقليدي الصوت وسمعت كتاب، اجل ول�ل

 كون س و�خيم االعناق و�شرئب امل�املة وتنت�ي عسكر�ة و�ن��ة بانتظام“

 الدهر، كأ��ا ،قصرها ع�� ال�حظة فهذه املوت، سكون  وكأنھ رهيب،

 انا اكن لم ،“ الفال�ي فالن بن فالن“ عاليا الصوت وجاء السمع وا�خت

 فت�جبت“ الفال�ي فالن“ آخر بصوت اعقب ثم اعرفھ واحدا وال  املطلوب

 ال ا فقلت، الثال�ي، االسم دون  فقط واللقب االسم ذكر  قد املنادي ان من

 ذاوه آخر، �حية يءبر  ا�سان و�روح وتختلط االسماء، تتشابھ ان يحتمل

 ولم االسماء، لتشابھ �عض بدل �عض، اعدام تم فقد فعال  حصل ما

 باملطلو  العدد ع�� املنادي ونادى. االوان فوات �عد اال  ا�خطأ هذا يكتشف

 ا�حديدية البوابة من واخرجوا زنزان��م من واقتيدوا مرة �ل �� فعل كما

 يطل ولم لرصاص،ا صوت اترقب وانا ثقيال، الوقت ومر  انتظر  ورحت
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 صوتال وانتظرت. ينقطع ثم دقائق و�زمجر  يلعلع الرصاص هو  فها انتظاري 

 وهذه: “يصيح هو  فها ايضا انتظاري  يطل ولم“ املأثورة عبارتھ“ يقول  الكر�ھ

 خطر و� بقهقهة �عق��ا ثم ،“ التار�خ مز�لة ا�� تذهب ا�خونة من اخرى  وجبة

 ايضا ار االنتظ يطل ولم اعدامها، ميت وجبة �ل مع شأنھ الدهل��  �� ببسطالھ

 اسمي ان اكيد شعور  وداخل�ي جديد، من يرن  التلفون  جرس هو  فها

 ان بد وال  الالزم، من اك��  دوري تأخر  فقد محالة ال  الرن�ن هذا مع سيكون 

 املألوفة العبارة وتكررت السماعة ورفعت الرن�ن، هذا مع آت هو  وها ي��ء،

 ماعةالس وضعت ثم الصوت، ��ا ينطق ان بلق قل��ا ان�ي ح�ى“ سيدي �عم“

 فقلت الثا�ي، االسم وذكر  االول، االسم وذكر  االسماء ينادي الصوت و�دأ

  .“داءالن وانت�ى السا�ع، االسم ح�ى ا�خامس، ومر  الرا�ع، فقلت الثالث، انا

 

 ال�ي ا�حديقة نفس و�� ال��اية قصر  حديقة �� �انت التنفيذ ساحة 

  ا�حبو�ي أحمد ووصفها املالكة لةالعائ ف��ا اعدمت
ً
 اتاالعدام ساحة“ قائال

 لة،مستطي العشب، �غط��ا ال��اية قصر  مدخل امام تقع كب��ة حديقة هذه

  سبع�ن نحو  طولها يبلغ
ً
، ار�ع�ن وعرضها م��ا

ً
 حديقةا� طابورنا اخ��ق  م��ا

  ا�جميع رأى كما ورأيت
ً
 الوجبة جثث �� االرض، تف��ش متناثرة اجساما

  اتمعن ان حرصت ح�ن، منذ اعدامها تم ال�ي خ��ةاال 
ً
 ا�جثث هذه �� جيدا
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 و�مال�س مختلفة، بأعمار  أل�خاص �انت وقد مباشرة، اخاط��ا وكأ�ي

 يرتدي جندي جثة فهذه مختلفة، بأوضاع ا�حديقة يف��شون  متباينة،

 ا�� بوجهھ اتجھ وقد ظهره ع�� و�نام �سطالھ و�رجلھ ا�جنود مال�س

  وجهھ �ان السماء،
ً
 ا�جندي هذا من و�القرب �عصابة، مغطى وغ��  وا�حا

 ن،القدم� وحا�� الدشداشة يلبس صاح��ا و�ان وجهها، ع�� جثة تضطجع

  ا�جثت�ن عن تبعد جثة وهذه
ً
  جنبھ، ع�� ينام ل�خص قليال

ً
 دوق متكورا

 ثةج وتلك صدره، �� رأسھ وادخل ال��ما، يديھ وضم بطنھ، �� رجليھ ادخل

 ا تبعد اخرى 
ً
 ير�حھ، الذي ا�جنب ع�� يموت او  ينام ف�ل آخر  بوضع متارا

 مث ال�حية، ع�� الرصاص يطلق فا�جالد فيھ، ل�جالدين دخل ال  امر  وهذا

 الذي وحدي اكن لم. فيھ ر�ھ سيال�� الذي الوضع اختيار  حر�ة لھ ي��ك

 لذيا ا�حارس و�ان الطابور، �ل ذلك فعل فقد ال�حايا، �� و�تمعن ينظر 

  ليعطينا وابطأ بمشيتھ تمهل قد الطابور  مقدمة �� �س�� 
ً
 لنم�� اطول  وقتا

 .“ وا�ح لغرض و�ستوعبھ املنظر، هذا من عيوننا

  ا�حبو�ي أحمد ذكر 
ً
 الشنق عدا أخرى  بوسائل اعدم البعض أن أيضا

 حسن جابر  اعدام فعن والرصاص

 قال: االسبق كر�الء محافظ حداد

 �عذبونھ و�دأوا امامهم، احضروه“ 

 و�تلذذون  والس�اك�ن، �خناجر،با

 ھجسم من مختلفة اماكن �� بطعنھ

 ر بق او  اذنھ، قطع ع�� و�تنافسون 

 صابرا الرجل و�ان بطنھ،

 شهيد، إ�ي( لهم و�قول  ويشتمهم،

 )ايديكم ع�� شهاد�ي ان ويشرف�ي

 رحمھ االخ��ة، انفاسھ لفظ ان ا��

 “ .الز�انية ايدي ب�ن هللا
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 :هاشم جواد كتب ا�جزراوي  طھ اصةا�خ املحكمة رئيس �خصية وعن

: األطوار غر�بة �خصية ـ رمضان ياس�ن بطھ املعروف ـ ا�جزراوي  طھ“ 

 فهذه. والدونية بالضآلة داخ�� وإحساس وغرور  وقاحة من خليط

 من بدأت وال�ي العلمي، واملستوى  والديانة األصل املجهولة ال�خصية

 �ل �انت الرسمية، باملناص أرفع الدهر، من غفلة �� لتتسنم، القاع

 باببا�جل يتلفع حزب إ�� وانتماء ا�جيش، �� ضابط نائب رتبة مؤهال��ا

 �وع�. الكردية القومية ا�� الظاهر  �� تنتمي أ��ا برغم العر�ي، القومي

 ظل االبتسام، دائم يبدو  أن يحاول  الذي حس�ن صدام من العكس

  ا�جزراوي 
ً
 لمو  السعيدة، تاملناسبا �� ح�ى وتجهمھ عبوسھ ع�� محافظا

 معشر، طيب أو  خلق دماثة عن ينم ما منھ اق��بوا والذين معارفھ لھ يذكر 

  يز�دهم �ان بل
ً
 ميولھو  طباعھ غلظة �سبب أك��  االق��اب حاولوا �لما نفورا

 ثلمام الطبيعية، والعالقات األواصر  ا�جزراوي  افتقد باختصار،. العدوانية

 السيا��ي للقائد مالزمة كون ت أن يف��ض ال�ي الشعبية القاعدة فقد

 ذهه �� أمضاها ال�ي املدة وطول  تبوأها، ال�ي املناصب �ل برغم وا�حز�ي

 .املناصب

 يحتاج واملؤامرات الدسائس حبك ع�� القائم السري  ا�حز�ي العمل وألن

 سلم �سلق ا�جزراوي  استطاع فقد الغامضة، ال�خصية هذه مثل إ��

 يتجاوز  ١٩٦٨ تموز  انقالب قبل أعضائھ عدد يكن لم الذي البعث حزب

 �سلم وعندما. الكبار قادتھ أحد وليصبح ابتدائية، مدرسة طالب عدد

 القطر�ة القيادة �� عضو�تھ ضمن قد ا�جزراوي  �ان السلطة، ا�حزب

 ليتدخ �ان بل املناصب، ��ذه ا�جزراوي  يكتف ولم. الثورة قيادة ومجلس

 ماستال  لھ �س�ى ح�ى األخرى، الوزارات شؤون �� القياديـ موقعھ خالل من

  �شر  ح�ى است��اره، ع�� قص��ة ف��ة تمض ولم. الصناعة وز�ر  منصب
ً
 كتابا

 !الصناعية اإلدارة حول 
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جة ا�حرس من ثلة ترافقھ �انت الوزارة إ�� يتوجھ �ان وح�ن  ح،بالسال  مدجَّ

 البكر  ا�� يتمتع ال�ي الهالة عن تقل ال  األهمية من هالة نفسھ ع�� ليضفي

علن وعندما. داموص
ُ
 ش�لت الراوي، الغ�ي عبد مؤامرة اكتشاف عن أ

 هذه أصدرت وقد. با�جزراوي  رئاس��ا أناطت خاصة محكمة ا�حكومة

  فقط، يوم�ن خالل املحكمة،
ً
،�خص أر�ع�ن من أك��  ع�� باإلعدام أح�اما

ً
 ا

فذت
ُ
 الن،وف بفالن ا�حكم نفذ أنھ كيف يتبجح و�ان. بإشرافھ األح�ام ون

  نأ وكيف
ً
  ب�ى، فالنا

ً
ل وفالنا   توسَّ

ً
 يبال مل أنھ وكيف والرأفة، الرحمة طالبا

 .التوسالت بتلك

، مر�ضة غر�بة، �خصية 
ً
، ي�حك ال  حتما

ً
 أو  النكتة روح �عرف وال  أبدا

  �ان. معناها
ً
�ا  يتصرف �ان. ضعفھ نقاط �عرف صدام و�ان البكر، من مقرَّ

 ندماع ود�ع حمل إ�� ينقلب نھولك. العامة عالقاتھ و�� وزارتھ �� �الذئب

  عم�� عند. صدام يخاطب
ً
  كنت الثورة، قيادة مجلس �� مستشارا

ً
 مرتبطا

 
ً
لع وكنت حس�ن، بصدام وظيفيا

ّ
 يال� واملذكرات الرسائل �عض ع�� أط

 وا�خنوع، الضعف �عبارات مليئة �انت. صدام إ�� ا�جزراوي  يرفعها

 للغةا بقواعد ناهيك مالء،اإل  قواعد أ�سط إ�� تفتقر  عر�ية بلغة ومكتو�ة

 .“ نفسها العر�ية

 �انت“ فقال: هاشم جواد زاره األعدام أح�ام اصدار  ا�جزراوي  اكمال و�عد

 أصدرت ال�ي ا�خاصة املحكمة رئيس زرت عندما وأعظم، أك��  مفاجأ�ي

 .ا�جزراوي  طھ وهو  اإلعدام، حكم

 سنح أن كيف وجهھ، �غطي العر�ضة واالبتسامة ا�جزراوي  وصف فقد

 صةاملخت األجهزة مع �عاونھ وعن و�ي�ي بينھ جرى  ما التحقيق �� لهم قال

 لأرس صدام أن وكيف املتآمر�ن، عن للكشف داره �� الالقطات نصب ��

 .دينار بمأ�ي هدية إليھ
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  ا�جزراوي  طھ واستطرد
ً
 ضاح� واستمر . عندنا لھ �شفع لم ذلك �ل: قائال

ً
 ا

  إ�� كالمھ يوجھ وهو 
ً
 بدو ي و�ان. كذلك أنت �عتقلك لم أننا هللا احمِد : قائال

 بالتآمر، أعلم�ي ا�خفاف حسن أن �حيح. فعل بما مغتبط بل فخور، أنھ

رى،: التساؤل  ع�� تبعث األمور  �عض هناك �انت ذلك مع ولكن
ُ
 ت�ان هل ت
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، مؤامرة هنالك
ً
علن الذي و�ا�حجم فعال

ُ
 بداية �انت أ��ا أم عنھ، أ

  ال�ي املحاوالت لكت من محاولة أو  لتصفيات،
ً
 قيادةال عل��ا أقدمت ما كث��ا

 اذافلم ا�خطورة، و��ذه حقيقية املؤامرة �انت وإذا الشعب؟ تخو�ف ��دف

 ��ع املؤامرة تفاصيل إعالن دون  من وتنفيذها األح�ام إصدار  �� التسرع

  ا�جزراوي، طھ صرح األح�ام، تلك إصدار  من يوم و�عد الشعب؟
ً
: متلذذا

 يادةالق �انت وقد الثورة، قيادة مجلس ��ا �لف�ي ال�ي همةامل أكملت لقد

 علوماتامل وجمع االنتظار  فضلت لك��ا �حقها، من سنة قبل باملؤامرة �علم

 تآمرونامل يكسب ال  ح�ى ��ا واإلسراع املحاكمة لتسهيل الثبوتية والوثائق

  عل��م القبض تم حال �� ا�جماه��  عطف
ً
 ر�دي �ان با�جزراوي  وكأ�ي. مبكرا

، القول 
ً
 �ماور  املؤامرة، نجاح الص��  بفارع تنتظر  �انت ا�جماه��  إن ضمنا

 “ .اإلعدام أح�ام بتنفيذ إسراعھ لوال  تنجح �انت

 �انت املؤامرة أن عقود لعدة األعتقاد ساد

 �شرت أن ا�� السلطة صناعة من بمجملها

 الرزاق عبد مفكرة من أجزاء ا�حياة جر�دة

 اقرا وان راوي، وهماال الغ�ي وعبد النايف

 ل�حدث رواي��ما �انت فقد املؤامرة ب�حة

 عبدالغ�ي مفكرة �� ورد فقد متناقضة

 الراوي:

 أن يكفي بأنھ ج��  صا�ح سعد ويسنده النايف عبدالرزاق خطة �انت“ 

 العسكر�ة ا�حر�ات مدير ( سعيد ع�� محمد الركن العقيد ذمة �ش��ي 

 الوقت �� الثورة قيادة مجلس ضو وع �غداد وقوات املدرعة القوات وقائد

 فن�كب نحن أما. ملص�حتنا البعثي�ن داخل االنقالب يجري  ثم ،)نفسھ

 يةأ مسؤولية باعطائنا علينا تفضلوا فإذا �غداد، إ�� طهران من الطائرة

 .سامل�ن بيوتنا إ�� فالعودة وإال  م��م فضل فهذا وزارة،
ً
 أيير  و�ان - ثانيا

  ذلك عكس
ً
 انقالب أي نجاح احتمال بأن لتفصيلبا شرحت حيث تماما
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 إ�� ذهابنا �� �� األ�ح ا�خطة و�أن املئة، �� ٥ يتجاوز  ال  البعثي�ن ضد

 االتصال نجري  هناك ومن والبارزاني�ن، األكراد الثوار  مع العراق شمال

 الفرعية الوحدات وح�ى بل والتشكيالت الوحدات أوامر  من بالضباط

 القطاعات ع�� �سيطر  موحد توقيتب ثم) والسرايا الفصائل أمراء(

  وجنو�ھ، ووسطھ العراق شمال �� العسكر�ة
ً
 القطعات تلك خصوصا

 ( ��ا نزحف ثم ا�حدود، من القر�بة
ً
 الوقت و�� �غداد، إ��) ل�خطة وفقا

 الوقت �و� وشمالها، وجنو��ا ببغداد املحيطة بالعشائر  الثورة �شعل نفسھ

  البارزانية ديةالكر  للثورة األنصار  فصائل تزحف ذاتھ
ً
 حدةمو  �خطة وفقا

 ع�� محمد ذمة شراء من يمنع ال  وهذا. العرا�� ا�جيش قوات زحف مع

 يجري  وأن �غداد، ��“ البعث“ حكم قيادة داخل بانقالب ليقوم سعيد

 ع�� �� ا�خطة اعتماد ان حيث العامة، ا�خطة ضمن االنقالب هذا توقيت

 نجح وسواء و�العشائر، األنصار  وفصائل العسكر�ة بالقطعات زحفنا

 مع وا�جنوب الشمال من زحفنا فإن فشل، أم بانقالبھ سعيد ع�� محمد

 و�جةا�ح و�� األسفل الفرات و�� ببغداد املحيطة للعشائر  الثورات قيام

 �� نجاحنا سيقرر  الذي هو ) والفرات دجلة ب�ن ما( ا�جز�رة و��) كركوك(

 ط�يخ الشاه أّيد لقد.�عا�� هللا بإذن عل��م واالنتصار “ البعث“ ح�ام �حق

  ساعت�ن استمرت مناقشة �عد
ً
 “ دقيقة وعشر�ن وخمسا

 سبح �انت ال�ي ا�خطة واختاروا لھ يصغوا لم األيراني�ن أن يبدو  ذلك رغم

 كشف السلطة اعالن �عد ذكر  فقد النايف الرزاق عبد خطة الرواي

 السفارة ر مستشا( �غداد �� �ان الذي االيرا�ي املسؤول“ أن املوامرة

موا ٧/١/١٩٧٠ �� بأ��م واخ��نا زارنا) ببغداد االيرانية
ّ
 محمد“ ال�افر“ سل

 صو�ي ��جيل مع) دينار ألف ٢٥( رشوتھ من االو�� الدفعة( “)  سعيد ع��

 قيامھ �عد الثا�ي القسط دفع ع�� معھ واتفاقهم املبلغ �سليمھ لكيفية

 �عدو  اخواننا اسماء يراني�ناال  من طلب اليھ املوشار  وان. املزعوم بانقالبھ

 اعطاهم ان �عد وذلك ١٣/١/١٩٧٠ بتار�خ االسماء اعطوه طهران مراجعتھ
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 القائھ بحجة قاعة �� الدروع صف ضباط �ل يجمع ان وموجزها خطتھ

 من اآلخرون ويستفيد م��م ا�خطر�ن ع�� القبض يلقي ثم عل��م محاضرة

 الشوارع �� مدني�ن ةجماع ا�� بحاجة وانھ املدرعة القطاعات تحر�ك

 ان� ا�خطة وان الشوارع ا�� تخرج قد ال�ي البعثية املظاهرات ضد ليقفوا

 
ً
/ ١٩/١ يوم ا�� تأجلت ثم ١٧/١/١٩٧٠ يوم بتنفيذها �شرع ان مؤمال

 اارسله قد �ان العراق �� اخواننا اسماء بأن آزرمي عباس اخ���ي كما.١٩٧٠

 !!البكر حسن احمد ا�� منھ برسالة لندن من النايف عبدالرزاق

 
ً
 عبدالرزاق طر�ق عن اخواننا اسماء معظم البعثيون  عرف لقد. اوال

 أحد �عرفها ال  عرفاها؟ كيف ولكن االيرا�ي املسؤول طر�ق وعن النايف

 يلةط ��يء اي عن وال  اسما��م عن احد �سأل�ي ولم جابر  طھ باستثناء غ��ى 

 .“ ايران �� مكو�ي

 الراوي  اد�� والذي النايف الرازق  عبد أما

 محمد مع التعاون  خطة صاحب �ان أنھ

 أوائل ��“ مغايرة قصة فيدون  سعيد ع��

 العقيد بنا اتصل ،١٩٦٩) سبتم��( أيلول 

 �شغل �ان والذي سعيد ع�� محمد الركن

 العرا�� ا�جيش �� ا�حر�ات مدير  منصب

 بأحمد املحيط�ن البعث أقطاب من وهو 

 وأبدى معنا التعاون  وطلب البكر  حسن

 �� البع�ي العصابات حكم من تذمره

 �� أعواننا أحد ملفاتحة بالضبط، أذكر  ال  عمھ، أو  خالھ وارسل �غداد

 ر�انأ رئيس مع سيغادر  ألنھ لندن �� و�ينھ بي�ي لقاء يتم ان ورتب العراق

 عووض. .. الطبية املعا�جة ألجل سي��كھ هناك ومن خاصة مهمة �� ا�جيش

 أر�د ناأ �ع�ي وهذا بالتليفون  العرا�� العسكري  للم�حق أنا أقولها سر  �لمة

 أبو  األخ أر�د عالء أنا“ السر �لمة ف�انت اللقاء م�ان وأحدد معھ التحدث
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 “. عالء
ً
 التداب��  �ل لندن �� أعد البعث عصابات استخبارات جهاز  طبعا

 . ا�خطف �� نجاحهم عدم حال �� القتل أو  �خطفي سواء الالزمة
ً
 وفعال

. .. سعيد ع�� محمد نية ع�� ألقف ١٩٦٩ أيلول  ١٢ يوم لندن وصلت

 العسكري  م�حقنا من طلبت. املوقف الستطالع سريعة خطة فوضعت

 وحضر  الوقت هذا �� أعوا�ي من �ان والذي حلمي سعدون  الركن العقيد

  السا�عة الساعة فيھ أقيم الذي الفندق ا��
ً
  واعطيتھ صباحا

ً
 عن موجزا

 ير�د انھ �� أشك ان�ي لھ أو�حت. سعيد ع�� محمد اتصال اسلوب

  ايد�ي. لندن مسرحها جديدة مؤامرة هذه ور�ما الفع�� التعاون 
ً
 وقال فورا

  سعيد ع�� محمد تقابل ال  ��
ً
 العراق شمال ا�� �عود ان واألفضل مطلقا

  هنا االستخبارات مدير  ألن
ً
  اتباعھ من وعددا

ً
 ا�حزب اعضاء من آخر  وعددا

، الفندق ن��ك ان قرارنا و�ان.املهمة لهذه حضروا جميعهم
ً
 واستمر  فورا

  سعيد ع�� محمد
ً
  حلمي سعدون  الركن العقيد غرفة �� مرابطا

ً
 �� أياما

 استمر�تو  نتيجة يجد لم ولكنھ واللقاء، االجتماع لتنظيم التليفون  انتظار 

 وبمنص الفخ“ بيننا بالشفرة جوابھ ف�ان املوقف عن حلمي سعدون  اسأل

 .“ غائب والصيد

 طاتالسل �سليم وراء �ان بأنھ الرواي الغ�ي عبد النايف الرزاق عبد مو���

 راوي ال ان منھ ملقر��ن قال“ فقد معهم املتعاون�ن الضباط أسماء العراقية

  ٤٣ من مجموعة اسماء البالغھ عليھ أ�ح
ً
 استعداد ع�� �انوا ضابطا

 اعةالس ح�ى �ستطيع، أحد ال . م��م ٤٠ أعدم وقد املحاولة �� للمشاركة

  .االسماء ع�� السلطة حصول  بطر�قة ا�جزم األقل، ع��

 وع�� كزار  ناظم وعضو�ة ا�جزراوي  طھ برئاسة ا�خاصة املحكمة اصدرت

فذت ١٩٧٠ الثا�ي �انون  ٢١ يوم األعدام أح�ام رضا
ُ
 نفسھ، اليوم �� ون

  ١٨ بإعدام وُحكم
ً
عدم التا�� اليوم و��. مدني�ن ٤ و  عسكر�ا

ُ
 عسكر��ن ٨ أ

عدموا الذين مجموع بلغ وهكذا. ني�نمد ٤ و 
ُ
، ٣٤ أ

ً
 اللواء ضم��م من �خصا

 .سري  ا�حاج مدحت والعقيد التكر��ي مص�ح رشيد
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 املجموعة تلك اعدام ��“ الوحيد ا�خطأ“ ا�خفاف حسن أعدام يمثل لم

  لهم �ان وان لدورهم معرفة دون  من آخر�ن أ�خاص اعدم فقد
ً
 أي أصال

 مع باقس �� وكأ��ا بدت السلطة لكون  طبيعية نتيجة و��، املؤامرة �� دور 

 .األعدام أح�ام وتنفيذ الصدار  الزمن

 عبدا�جبار  عبدالستار  الركن الرائد انت“ القصة هذه ا�حبو�ي ذكر  فقد

 “ العبودي؟

 “ �عم“ الضابط فأجابھ

 “ املؤامرة �� دورك ما“ سألھ ثم

 وحدوي  قومي بطضا آ�ي جماعة يا .. ب��ھ ا�� دور  و�ا مؤامرة يا“ الضابط

 “ باملؤامرة اعرف كنت لو  بودي �ان آ�ي“ اضاف ثم“

 “ املؤامرة �عرف بودك إشلون “ عال و�صوت باستن�ار  الشاب فأجابھ

 �ان �عم“ عبدالستار الضابط فأجابھ

 اعالم ا�� أبادر  ح�ى ب��ھ اعرف بودي

 اية ثم .. وف�حها املسؤولة السلطات

 صا�ح مثل بجماعة تر�ط�ي عالقة

 شاب آ�ي .. ا�جنا�ي ورشيد امرائيالس

 عارف بحركة واش��كت قومي

 التقيت تموز  ١٧ ثورة و�عد عبدالرزاق

 بالقصر  البكر  الرئيس بالسيد

 ينقل� وقد ��يء، بيننا وليس ا�جمهوري

 ا�� �ي ��ء ايام عشرة منذ هناك كنت وانا كركوك، ا�� الرئيس السيد

 ��ء قليلة ساعات وقبل د،الرشي معسكر  �� ١ رقم �جن �� وأودعت �غداد
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 ثقةب يت�لم �ان “ ب��ھ مش��ك انا مؤامرة فأية السبب اعلم وال  هنا ا�� �ي

 . وثبات

 “ بال�جن؟ ووضعوك كركوك من بك جاءوا وملاذا“ الشاب فسألھ

 “ ثانية قصة هاي“ عبدالستار فأجابھ

 ع�� تجيب ان و�جب مسؤول، انا. احك��ا. �عرفها ان نر�د“: الشاب اجابھ

 “ سؤا��؟

 تواأنص قد ا�حراس ح�ى باهتمام ا�حوار  هذا نتا�ع الغرفة �� من وجميع كنا

  ان هو  هنا ا�� وجل�ي كركوك �� اعتقا�� قصة“ عبدالستار اجاب ايضا،
ً
 امرا

 
ً
 وم��ا الوحدات جميع ع�� وعمم الدفاع وزارة من صدر  قد �ان ادار�ا

 اهذ تحمل ال�ي ورقةال ع�� يدي بخط علقت وقد ف��ا، كنت ال�ي الوحدة

 الدفاع وزارة أمر  ع�� هذا �عليقي أن و�بدو  ،“ �خيف أمر  هذا“ �عبارة االمر 

 إ�� حس�ن صدام السيد جاء وعندما �غداد، �� املسؤول�ن أسماع بلغ قد

 ر آم سأل ال��زا�ي، مصطفى املال  ملالقاة طر�قھ �� وحد�ي مقر  كركوك

 ف��ء �خيف، أمر  �عبارة زاري الو  األمر  ع�� علق الذي الضابط عن الوحدة

 طلبو  العسكر�ة الرتبة ونزع كتفي إ�� يده مد أن إال  منھ �ان فما إليھ �ي

 اصطحب�ي الشمال من عاد وعندما عودتھ، �ح�ن التوقيف إيدا�� اآلمر  من

 واآلن أخ��تكم، كما أيام عشرة منذ ١ رقم �جن وأودعت �غداد، إ�� معھ

 صدام والسيد صدقو�ي جماعة يا .. ح�ايةا� �ل وهذه .. هنا إ�� �ي جاءوا

 .“ يحزنون  وال  مؤامرة فال  .. �سألوه أن و�مكنكم موجود حس�ن

 حديثھ أن ح�ى واطمئنان بثقة قلت كما يت�لم و�ان عبدالستار  رواية ان��ت

 اوهن بالصمت، الذوا حيث ا�حراس، ف��م بمن السامع�ن جميع �� أثر  قد

 ال أ �خيف ب�لمة األمر  ع�� �علق يفوك“ استن�اري  �سؤال الشاب بادره

  هذا �عت�� 
ً
 “ لرؤسائك؟ تحديا
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 ومستعد أخطأت، أ�ي واع��ف هذا، عن أعتذر “ عبدالستار فأجابھ

 أتآمر؟ من ومع با� فأعوذ املؤامرة أما هذه، غلط�ي ع�� للمحاكمة

 .“ولويش

 لمق مع املكتب ع�� أمامھ بيضاء فلس�اب ورقة وضع وقد الشاب فأجابھ

  “ اكتب“ قائال رصاص

  “ أكتب؟ ماذا“  عبدالستار  فسألھ

 “ القذرة املؤامرة �� دورك عن اكتب“ لھ فقال

 “ آخرها إ�� أولها من ا�ح�اية لك حكيت مو “ بضيق عبدالستار  فأجابھ

 هاي عنھ، تكتب تر�د الذي �ل عن اكتب أعرف، ما أنا“ الشاب فأجابھ

 “ �شاء ما اكتب قلم وهذا أوراق

 .. ح��ة �� والقلم األوراق مع عبدالستار  وترك الغرفة من خارجا استدار  ثم

 يحرك وأخذ حالھ، ع�� مشفقا عبدالستار، أرقب وأنا صمت �حظات مرت

 توالتف القلم، رمى ثم سطر�ن وكتب القلم، تناول  ثم ويسرة يمنة رأسھ

 وكأنھ �عرف�ي، أنھ �� بدا وعميقة، طو�لة، نظرة إ�� نظر  نحوي، فجأة

 ماذا“ تمتم ثم الورطة، هذه من لھ مخرج إليجاد املعونة طالبا �ستنجد

 ،“ أكتب؟

 �� ماك قصتك أ�� يا اكتب“ خفيض بصوت لھ قائال  م�جعا لھ فابتسمت

 ،“ هللا ع�� وات�ل

 انف واحد، فمص��نا مساعدتھ أو  إنجاده أستطيع ال  أ�ي أعرف فأنا أزد، ولم

 ادع جر�ر�ي، �� ما �علم حدهو  فا� إداري، أمر  ع�� �عليقا جر�رتھ �انت

 فرغ ان و�عد بوجه��ا، الورقة ومأل  و�كتب يكتب وراح الورق ع�� وانكب
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 ،الكر��ي إ�� ظهره مسندا الوراء إ�� جسمھ وأراح الورق بجانب القلم وضع

 .“ رب يا“ مسموع عال بصوت وقال عميقا نفسا وأخذ

 املجهول، ر ننتظ صمت �� ونحن الغرفة، من الشاب خروج ع�� ساعة مرت

 يقرأ وعاد الورقة، وتناول  عبدالستار  ا�� وتوجھ الغرفة، ا�� الشاب وعاد

 “ عندك؟ ما �ل هذا“ سألھ و�عدها ف��ا

 �عم: عبدالستار لھ فقال

 فأخذ عبدالستار، فوقع الورقة، ع�� لھ واشار “ هنا وقع“ الشاب لھ فقال

 بنفس واذا �با،تقر  ساعة ر�ع ومرت الغرفة، من وخرج والقلم، الورقة منھ

 عبدالستار ا�� بيده و�ؤشر  الغرفة بباب يقف الشاب

 “ تفضل“ لھ قائال 

 خرجو  املكتب، ع�� من سدارتھ والتقط ��ض ان اال  عبدالستار  من �ان فما

 دخل �حظات و�عد االنظار، عن وغابا سبقھ، الذي الشاب وراء مسرعا

 جديدة وجبة اسماء ف��ا ان خمنت صغ��ة ورقة بيده يحمل شاب الغرفة

 اسمي، سماع اترقب كأ�ي بفمھ، معلقة وعي�ي االسماء يقرأ الشاب واخذ

 وصالح ا�جمي�� انور  الطيار�ن الضابط�ن من �ل اسم القائمة �� و�ان

 الغرفة، من خرج ثم اسماء ثمانية او  سبعة قرأ اعرفهما، وكنت الغبان،

 ر النظ اختلس تاالعداما ساحة ع�� املطلة النافذة حيث ورائي ا�� التفت

 تحت وضوضاء جلبة سمعت فقد ف��ا يجري  ما ألتب�ن زجاجها خالل من

 �م� تحبط الثمانية عددهم يتعدى ال  افراد بضعة رأيت و�صعو�ة النافذة

 م،و�دفعو�� االمام ا�� سوقا �سوقو��م املس�ح الشباب من كب��ة مجموعة

 يعاقط �سوق  ار جز  منظر  تماما �شبھ منظر  يتقاعس، او  احد يتخلف ال  ح�ى

 ناوه الغنم من قطيعا هناك ان والفرق  متماثالن، فاملنظران املذبح، ا��

 اغنام هناك واملجزور  �شر، جزار  وهنا غنم، جزار  هناك ،“ البشر من قطيع“
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 ا�خاص ثمانية او  سبعة دمھ، هللا حرم ا�سان هنا واملجزور  ذبحها هللا احل

 بالرشاشات املس�ح ابالشب من حلقة داخل �س��ون مختلفة بأز�اء

 .. ا�حديقة ا�� يدفعو��م واملسدسات

 سوى  ف��ا اسمع لم �حظات ومرت الظالم، شدة من املنظر  اتب�ن اعد ولم

 أيتور  املطر، كأ��ا زخات الرصاص انطلق وفجأة �عنف، تضرب قل�ي دقات

 نولك نار، من هارب كأنھ و�قع، يقوم وهناك، هنا ا�حديقة �� يجري  شبحا

 �عدو  توقف، ثم دقائق، يلعلع استمر  الذي الرصاص و�صرعھ حقھتال  النار 

 سامسد م��م �ل شهر  وقد ا�حديقة نحو  يتقدمون  شبان ثالثة رأيت �حظات

 رأس ع�� تطلق الرحمة رصاصات حسب��ا رصاصات اطالق سمعت ثم

 من تحرروا لقد“ �عبارة اتمتم نف��ي وجدت انفاسھ، وتخمد ال�حية

 النافذة عن بوج�ي ا�حت“ بار��ا ا�� رواحهما وصعدت وااللم العذاب

 جزرت ال�ي الوجبة اسماء �علن الراديو  بصوت واذا الغرفة جو  ا�� وعدت

 يقول  قليل قبل

 وا�� متآمر  خائن �ل جزاء وهذا مجرم�ن �� قليل منذ نفذ قد ا�حكم ان“ 

 اعدموا الذين اسماء �عدد املذ�ع واخذ املعزوفة آخر  وا��“ التار�خ مز�لة

 دبأح واذ العبودي، عبدا�جبار  عبدالستار  الركن الرائد املرحوم اسم وذكر 

 يقول  بحراستنا امل�لف�ن الشباب

 ال�� الضابط هو  هذا“ و�استغراب

 “ هنا؟ قاعد �ان

 �ان فما..  “ هو اغا�ي اي“ را�� اجابھ

 وهز  السف�� شفتھ مط ان اال  منھ

 واالستن�ار  االستغراب عالمة رأسھ

 .“ �جيب“ ب�لمة وتفوه

۲۳۳ 
 



 سكر  آل عبدالواحد نجل سكر  عبدالواحد ا�حاج را�� دور  �عرف لم كذلك

 “ أعدم ور�ما .املؤامرة تلك �� العشر�ن ثورة قادة أحد
ً
 ائلالقب ل�ل تخو�فا

  والعشائر،
ً
 كر س آل العبدالواحد را�� جثة سلمت“. نفسھ باملص��  وتذك��ا

 عم الكهر�ائي، بالتيار  صعقا إعدامھ �عد

 �شييعھ �� رجل أي وجود �عدم التأكيد

 فتلھ آل من النساء تولت لذا ودفنھ،

 تفدخل جنازتھ �شييع العشائر  من وغ��ها

 مت�حات النسوة من مئات النجف

 اءالسم عنان إ�� صراخهن و�رتفع بالسواد

 نع نيابة بدفنھ وقمن را�� جثمان يحملن

 .“و��ديدها ا�حكومة رغبة وحسب الرجال

 
ً
 يذكر  لم، عارف الدين نظام وايضا

 عدم للنظر  وامللفت دوره ماهو  بالضبط

 تلك لذكر  خصص فصل �� ألسمھ ذكر 

 اوالتمح“ التكر��ي برزان كتاب �� املحاولة

 معرفة الصعب من“.  حس�ن صدام اغتيال

 أن من الرسمي البيان ذكره ما �حة

  عقدت األجتماعات
ً
 الدكتورة دار  �� أيضا

 عل��ا حكم وان ف�ي ا�خرسان فاطمة

 ١١ �عد سراحها أطلق فقد املو�د بال�جن

  �ان �ج��ا لكون  شهر 
ً
 كما خطأ أيضا

 ا�حكيم صاحب للدكتور  عائل��ا ذكرت

. “ ا�جماعية املقابر  بلد“ كتابھ �� واورده

 ١٩٧٢ عام �� عياد��ا �� اغتيلت لك��ا
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 ح�ن �� وانتحر  فقتلها غضب حالة �� �ان القاتل أن السلطة واشاعت

 .االغتيال عملية وراء �انت السلطة أن عائل��ا �عتقد

 ��تارهواس السياسي�ن خصومھ بتصفية قاسم الكر�م عبد البعثيون  أ��م

 املقررة األح�ام كمن��العالن العسكر�ة املحاكم واستخدامھ بالقضاء

 
ً
 .مسبقا

 تصرفواف ، منھ أفضل يكونوا لم ال��اية قصر  �� ا�خاصة املحكمة �� لك��م

 صةح لهم و�ان بالقضاء واستخفوا السلطات �ل تالكام حق ملكوا وكأ��م

 .العرا�� السيا��ي العقل �� العنف تأصل �� كب��ة

 برائحة معبقة الليلة كتلك العراق ليا�� تحولت الزمن ذلك ثور�يي و�فضل

 .واملوت والدم البارود
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: تدمري امسالفصل اخل

 حزب البعث
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وسأكون .. بين السيوف وليس السيف الوحيد أني اسعى الن أكون سيفا" 
 "فارسا بين الفرسان وليس الفارس الوحيد

 صدام حسين
 من خطاب تولي سدة الحكم

 ١٧/٧/١٩٧٩ 
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طريق األالم مشاها المسيح من الجثمانية الى الجلجلة مرة واحدة في “
 "ومشيتها أنا طيلة حياتي، حياته

 منيف الرزاز
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 يقالتصف من ينقطع ال  وابل تحت القاعة مسرح خشبة �نحس صدام اعت��

 ا�� ينظر  برهة حس�ن صدام وقف .. مرزا صباح ال�خ��ي مرافقھ وخلفھ

  .. القسم ترديد م��م وطلب ا�حاضر�ن

 .واحدة عر�ية امة: وقال

 .خالدة رسالة ذات: الباق�ن وردد

 

 ز�يةا�ح �اتبامل مسؤول�ن .. الرفاق:بحدة ل�حاضر�ن نظراتھ يوزع وهو  قال

 أوالشعب أوامل�اتب الفروع اعضاء من متغيب ال�� .. والشعب والفروع

  .املتغيب منو  اللنا و�گول  يگوم املسؤول الرفيق

 .القاعة �� الصمت ساد

 أعياد مناسبة �� و�اكم نجتمع أن بودنا �ان. .. رفاق…حاضر�ن ال�ل اذن

 من.. ثورتكم من ب��ةا�چ املشرقة ا�جوانب ع�� حدثينا يقتصر  ل�ي.. تموز 

 القائد باأل  حز�كم مس��ة �� ثب��ا أل�� النبيلة القيم االخص وع��.. حز�كم
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 لمث �� و�اكم نا التقاء يكون  ان حقا املؤسف من ولكن.البكر حسن أحمد

 عداهيت وانما فقط املوضوع هذا ع�� فيھ ا�حديث يقتصر  ال  املناسبة هذه

 منم واملتأمر�ن ا�خونة عقول  �� ةاملظلم والنقاط السلبية ا�جوانب ا��

 .األش��ا�ي العر�ي البعث بحزب مهمة مواقع ا�� ووصلوا �عثي�ن سموا

 وهو  القاعة ارجاء �ل �� نظراتھ يوزع واخذ ظهره خلف يديھ صدام وضع

 ولكن عليكم نفسية صدمة تكون  راح انو  أعرف انا .. تكون  راح .. يقول 

 جتمعامل تنقل ان تر�د ال�� الثورة ان وهو  مركز�ة حقيقة تنسوا ال  ان عليكم

 لطرد العر�ية االمة قيادة دور  عاتقها ع�� وتأخذ حال ا�� حال من

..  ذلك �� بما .. عل��ا التامر  تتوقع ان فالبد والظلم واالستغالل االستعمار 

  .حز��ا ا�� واملنتسب�ن..  الها املنتسب�ن الناس من

 .اخرى  مرة القاعة �� الصمت وساد

 وع�� ..  الزمن من ف��ة من..  القيادة �انت: قال ثم ..  ثوا�ي صدام صمت

 �عض بيھ يقومون  ال�� التخر�ب تتا�ع .. اشهر  خمسة منذ ا�خصوص وجھ

  صفوفكم ب�ن موجودين زالوا ال  اخر�ن مع القيادة داخل �� ا�خونة
ً
 الحقا

 يرعوي  يل� ش�ى مناسبات �� القيادة اجتماعات �� واالشارات التنبيھ رغم...

 �ستفيد ير�د ال��

 ص��  القيادة بذلت ذلك مع. .. والتخر�ب التأمر  خط من رجلھ يجر  و�ر�د

 وف�ش �لها القيادة يجعل ال��..  مداهم يأخذون  املتأمر�ن تجعل ل�ي خاص

 طول ن ان ذهننا �� و�ان. ا�خسة وهذه .. التأمر  هذا بنفسها وتلمس �عيو��ا

 .. �سمعوه راح ال�� التأمر  خطورة رغم اك��  خلك

 ...  وقال وابتسم
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 ع��البكر  حسن احمد املناضل الرفيق..  ب��ا شدد ال�� الظروف چ�ي ولكن

 مضطر�ن تجعلنا ل�ي..  خطابھ �� وضعها ال�� لالسباب خروجھ ضرورة

 ... عبدا�حس�ن محيي هو .. القيادة اعضاء من املتأمر�ن باحد للبداية

 ابوالسب... البكر  حسن احمد الرفيق .. � سكرت� هو  النھ .. يمگم أالن ال�اعد

 الرسمي االعالن �عد بيھ البداية تكون  ان ا�جائز  غ��  من انو  قدرنا ادبية

 والسباب ادبية السباب .. البكر  حسن احمد املناضل الرفيق الستقالة

 خطا� هذا بأن ر�ط و�حصل اليقال ل�ي والعملية ..  معروفة االدبية. عملية

 �� االختالف واسباب… البا�� ا�خط مع املختلف�ن ماعةا�ج هم .. التأمري 

 لكھنمت ما.. بما باملوضوع ومشينا. .. حسن احمد املناضل الرفيق استقالة

 الرفاق أ��ا مرئي جسم.. الظالم. .. احساس من نمتلكھ وما معلومات من

 نولك نفسھ ع�� الضوء يأشر  كما .. نفسھ ع�� يأشر  ..  الضوء وسط ��..

 .أخرى  و�صيغ .. ر اخ بطر�ق

 ومع.. ر التآم عن املعلومات نمتلك أن قبل التآمر  صفحات قلو�نا �� نقرأ كنا

 ذهه مثل عنده انو  �عضنا ع�� يلوم �ان الرفاق و�عض  .. صابر�ن كنا ذلك

 �انت. .. ولكن. .. الزمن طول  رغم .. ا�حال ع�� صابر  ذلك ومع األكتشافات

 ا�حق يظهر  ل�ي حز�كم ومع معاكم ءالسما وقيم االرض قيم .. القيم �ل

 . الباطل وي�حق

 بيقاتھتط ع�� وأكد ..  ألھ انتمينا منذ حز�نا عليھ أكد ال�� للمن�ج وتأكيدا

 نأكد اردنا. .. االن من سنوات عدة منذ وتفصي�� مركز  �ش�ل..  ا�حية

 سيفال كحد لھ �عطى أن ينب�� البع�ي ا�حق ان وهو . و��ائية ثابتة حقيقة

 �ش�ل والتنفيذ الواجب منھ يطلب ل�ي.. السيف كحد فاصل �ل�ش ..

 ردنا .. الديمقراطية القيم لهذه وتأكيدا .. السيف كحد وفاصل قاطع

 وراح.القضية ��ذه م��م�ن ال�� اال�خاص احد من..  جانب ع�� نطلعكم

 اخلد تنظيم لتكو�ن وا�خيانة الغدر  عملية بدأت كيف تفصليا يحچيلكم

 قيادة أعضاء �انوا ما وآخر�ن القيادة من أعضاء من قيادةال خارج ا�حزب
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 ر بال�اد باالتصال بوشر  وكيف قيادة، أعضاء أصبحوا ما �عد لهم انضموا

لمتاس ال�ي واملبالغ ا�حز�ي؟ ال�ادر  الستدراج األساليب �� وما ا�حز�ي؟
ُ
 ت

 نؤكدها كنا ما مثل أخرى  مرة نؤكدها العميل ا�خائن السوري النظام من

 دخلالت ذلك �� بما املش��كة وا�خطط املتبادلة والرسائل، السابق ��

 
ً
 راح.عراقية بمال�س املظ�� اإلسقاط طر�ق عن سور�ا جانب من عسكر�ا

 الثوار  النو  نفسكم وتضبطون  تتماسكون  ان وارجو  هذا �ل �سمعون 

 االتح �� يتماسكوا أن م��م ومطلوب النصر  �� يتماسكوا أن م��م مطلوب

 ميحچيلك محيي يتفضل. .. ومناضل�ن ثوار  ال��م .. النوع هذا من مأساو�ة

 .ب��ا أوجزتكم.. ال�� االمور  عن

 

 املنصة نحو  متقدما  ا�حس�ن عبد محيي

 محيي و��ض ��دوء وطواها التحدث منصة من الورقت�ن صدام و�حب

 ا�حاضر�ن دهشة وسط املسرح خشبة نحو  وتقدم مقعده من ا�حس�ن عبد
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 أن.. ال. �� �غرقھ .. املؤتمر  من ردنا ما ( صدام قال ما انوسرع وذهولهم

 ).. أالخر�ن .. ال.. �سمعون 

 .. صدام من واق��ب ا�خشبة محيي اعت��

 تطلعون  .. ��جيال��م ندزلكم هللا شاء ان لكن( ل�حاضر�ن صدام وقال

 ( قائال  ملحيي وتوجھ )الدروس من ��ي أهم. .. �ستفيدون  ح�ى.. عل��ا

 �نب فاصلة �حظات و�انت ا�حديث منصة ا�� �ش��  وهو  )محيي هنا اتفضل

 .. الرجل�ن

 وجلس اليم�ى بيده للمنصة �ش��  وهو  )) محيي هنا (( ..  مرزا صباح سارع

 رمى ان �عد املسرح ع�� وضعت خشبية منضدة امام كر��ي ع�� صدام

 ( ھل قائال  محيي ا�� صدام نظر  املاء من كأس لھ وقدم بقوة عل��ا الورقت�ن

 ).. بالورقة استذكر  .. �ستذكر  تر�د ملن ورقة بال  .. راحتك خذ

 �عم. .. أي ..  محيي ورد

  ا�حديث منصة امام عبدا�حس�ن محيي وقف

 اي ودون  رغب�ي بمحض يأ�ي هو .. ا�حقيقة. .. أذكره.. راح ما .. الرفاق ا��ا (

 ههذ �� ا�حزب وخدمة الضم��  لدوا�� استجابة .. قطعا تأث��ات او  ضغوط

 أحد كنت أن عناصر�القيادة من و�دفع شئت. .. ال�ي.. الدقيقة املرحلة

 نةس أوائل ��...  ا�حزب ع�� التآمر  عملية �� رئي��ي دور  لهم الذين األعضاء

 و�ةس .. املركزي  العمال باملكتب كنا عندما عا�ش محمد املجرم فاتح�ي ٧٥

 .. ةالبداي �� سا��ياال  هدفھ..  االسا��ي هدفھ سري  تنظيم ا�� انضم ل�ي

 التنظيم هذا مع يتعاطف عام حز�ي رأي تكو�ن.. �ع�ي..  وتكو�ن بلورة

 �غية �االو� املرحلة �� وماديا نفسيا عليھ التأث��  خالل من وقيادتھ السري 

 ). و�اه نقيمها ال�� الفردية الصالت ع�� ..  ا�خط هذا ا�� جلبھ
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 ال�لماتب يتلعثم و  باستمرار  ر�قھ يبلع .. عليھ وا�حة االرتباك عالئم و�انت

 من نظرات تجنب استطاعتھ قدر  يحاول  وكأنھ القاعة سقف ا�� و�نظر 

 . ..  قال ثم القاعة �� �انوا

 ةمختلف اش�ال .. �ع�ي .. اخذت..  الفردية الصالت لقاءات هنانا.. وطبي��(

 رز أب ر أذك �ع�ي.. �ع�ي للتأث��  �خ��ي �ش�ل استدعاء او  شرب.. دعوات م��ا

 واثارة... ال�ادر  قناعة للتأئ��ع�� البداية �� �ستخدمها كنا أل�� األساليب

 نھأ أشعاره.. ألھ املثال سبيل ع�� �التلميح.. ال�ادر  عند معينة أحاسيس

 ي��وطب.. اخره ا�� وز�ر  يكون  أو  للقيادة يصل أن ممكن يتقدم والزم مغبون 

 نقالبا أحداث أي بالقوة نظامال �غي��  بال��اية..  بال��اية املخطط هدف �ان

 مرتبط �ان انھ عا�ش محمد املجرم اخ���ي كما البداية ��. .. عسكري 

 ..  )مباشرة
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 حس�ن صدام ا�� والتفت صمت ثم

 ) ؟االسماء أذكر  ( لھ وقال  

 ).. بالقيادة حچيتلنا ما مثل اح�� ( صدام عليھ فرد

 عدص ثم عبدا�جليل نم�غا عا�ش محمد املجرم البداية �� مرتبط �ان.. �عم

 التشكيل قيادة ا��.. قيادة ا��.. ٧٥ ��اية �� صعد عا�ش محمد أخ���ي كما

 . السري 

 صباح اق��ب محيي امام ال�ي الورقة �حب مرزا صباح من طلب صدام

 صدام. الذي ا�� وناولها امامھ �انت ال�ي الورقة و�حب محيي من مرزا

 ذاكرتك ..  ورقة أمامك �ان ما ادةبالقي اللنا حچيت ملن انت ( ملحيي قال

 )اعلم كما قو�ة
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 ع�� يديھ �لتا وضع ان �عد رأسھ محيي اح�ى �عم ..  محيي عليھ فرد

 ...املنصة

 هذا قيادة ا��.. ال..  التشكيل هذا قيادة ا�� صعد .. ال.. ٧٥ ��اية �� ... ـف

 .. السري  التشكيل

 ع�� طو�لة لثوا�يا ومرت القاعة سقف ا�� ونظر  عميقا نفسا و�حب

 الذهن مشتت صامت ومحيي صدام

 ...  شديد بارتباك وقال سريعا محيي عليھ فرد ..  )�عم ( لھ قال

 عا�ش محمد املجرم..  بالضبط املرات احد ..  ا�حقيقة سئلت ..  الـ اخ��ت(

 من اك��  �� فا�حقيقة .. ال  أو .. أو  حديث االرتباط هذا هل انو  اعرف ردت

. ھهس ت�ح ال  �س زمان من �ع�ي .. زمن من االرتباط هذا فگ�� .. سئلتھ مرة

 تھسئل وح�ن. االتجاه ��ل جوابھ �ان .. مرة من أك��  �ع�ي ..  �عد فيما عود

 )مباشرة األسد و�حافظ السوري بالنظام االرتباط عن

 ..  كث��ا محيي تلعثم

 حققھ ءلقا اول  اتذكر  لقاء اول  او  ..  لقاء اول  حققت .. حققت أ�ي �ال(

 ..  قبل ..  قبل  ..  العفو  ييـ �ع�ي ..  وره ..  وره ( ر�قة بلع ) اساس ع��

 مالتنظي �جنة ..  هاي..  ال�جنة لقيادة ..  للقيادة للــ صعوده قبل ..  صعوده

 )البعيد املدى ع�� انقالب الحداث تمهد ال�� ..  السر�ة

 :قال  .. حسرة وجر  لثوا�ي محيي صمت

 .. الــ بأخو  شقيق ..  بـ .. بـ متصل رايح ..  اوو  ..  يبدو  ..  صلة سو�ت �ال(

 روحاتھ خالل مباشرة بيھ متصل هو  ..  اشقائھ باحد كوشان �عقوب ..  الــ

 .. الوصل حلقة اصبح ..  الـ ..  خاللھ من و�ال ..  املوصل ا��  ..  ٧٥ عام
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 محاز  أسمھ �ال شسمھ سئلتھ ..  الوصل حلقة يكون  أن األتفاق تم �ع�ي

 مباشرة اتصل ..  سور�ا داخل وا�� ا�حدود ا�� وصل خاللھ ومن.. يو�س

 القيادية العناصر  احد �ان .. يبدواحد ذنون  واحمد. .. ذنون  احمد.. باملدعو 

 ).املنشق�ن ��

 ال�جنة �ع�ي..  �جنة من طلب �ان .. هذا انو  اخ���ي ما حسب و�بدو (

 ودائمة ثابتة �ع�ي عالقا��ا تكون  ان السر�ة القيادية

 هكذا ا�حال استمر ..  رجع ثم .. و .. معاونتھ وتطلب السوري النظام مع

..  وردود رسائل وايصال ذنون  احمد خالل من هاالتصاالت ع��  �ع�ي

 �عض غ�ييببل.. بيھ يبلغ�ي �ع�ي �عضها ا�حقيقة �ان و�عليمات وتوج��ات

 باشرةم..  و�اه ارتبط كنت ال�� الفردية اللقاءات �� مضامي��ا يببلغ�ي..

 )و�اه

 ينظر  وهو  ظاهرة �عصبية بيده الذي القلم يقلب واخذ محيي يصمت

 القاعة لسقف

 :الكالم �� يتلعثم وهو  قال ثم

 ح�ى اتذكر ..  سور�ا �� النظام مع..  االتصال هذا ..  االتصال هذا استمر  (

 .. عام
ً
..  عام أوائل أو  منتصف ا�� الصيغة ��ل �ع�ي.. عام ح�ى تقر�با

  ..  العالقة صيغة تره انو  الف��ة هل وره اخ���ي ثم…… ٧٦ عام منتصف

 ع�ي�.. بيھ اتصل. .. �ال..  �غ��ت شلون  فگتلھ.. �غ��ت..  العالقة صيغة

 اشرةمب ينقلها �ان كما أياه أنقللكم السور�ة السفارة من واحد بيھ متصل

 )حس�ن يدالعق �سمى..  السور�ة بالسفارة واحد بيھ اتصل .. 

 قيادة.. ـال.. ـال .. و�ھ الوصل حلقة.. ال هو  �ان حس�ن العقيد هذا(

 )�غداد �� بيھ يتصل و�ان. سور�ا �� والنظام السر�ة التشكيلة
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 إم�انھ: جهد يتذكر  ان يحاول  ..  القاعة سقف �� يحدق م�� �ان

 ادين ا��. .. نادي ا�� ت�� أن ممكن گ�� خابر�ي االيام احد �� هكذا استمر (

 اعتقد..  القناة صدر  ملطعم �ع�ي.. القناة صدر  مطعم ا�� العفو  نادي مو .. 

 )للمطعم اجيت فا�حقيقة �سعة او  ونص ثمانية ب�ن �ع�ي

 مساءا أي :وقال جدا �سرعة محيي اليھ والتفت ) ؟مساءا ( صدام وقاطعھ

 . مساءا. .. �عم

  ا�حقيقة فاجيت(
ً
 فطلعت. .. احد �ل لگيت ما باوعت ليجوه دخلت مسأءا

 السيارات موقف باتجاه بره أتم��ى �ع�ي.. ال.. موقف ا�� رجعت

 م��ة ٤٠ او  ٣٠ �ع�ي ٣٠ حوا�� .. �عد ع��. .. �عيد من شفت فا�حقيقة…

 ..  عا�ش محمد ..  الفحامة باتجاه .. منطقة �ع�ي باتجاه املوقف من..

. .. ديتمشون  حس�ن العقيد .. ال .. العقيد هذا معاه عا�ش محمد املجرم

 فاتجهنا.. نتم��ى ف�ال.. ال�خص هذا ع�� فعرف�ي صاح�ي ..  فتقدمت

 يامل�� فخالل..  الفحامة منطقة و�ھ السدة قر�ب چنا �ع�ي منطقة بأتجاه

 عا�ش محمد واملجرم األسئلة من عدد �سئل... ال.. �سئل �ان..  سئل.. 

 لون وش العالقات كيف �ع�ي .. ال.. �سئل ف�ان .. مباشر  �ش�ل عليھ يجاوب

 صالت.. الصالت من عدنا أالن جيد..  أنھ.. يجاو�ھ ف�ان التنظيم وضع

 حس�ن العقيد السوري هذا لفة شايل �ان .. بالطر�ق فرجعنا.. عديدة

 ).. �ع�ي أوصافھ العقيد �ان آ�ي ذكرت �ان باملناسبة

 .. محيي واستمر 

 ..اليھ ينظر  الكو�ي السيجار  يدخن جالسا حس�ن وصدام

 وشعره سود شوار�ھ..  طو�ل �لش سود شوارب القامة طو�ل �خص (

 فبالطر�ق سنة خمس�ن ار�ع�ن بحدود عمره.. عمره يتجاوز  �ع�ي اعتيادي
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 رجعنا فمن ..  دينار  الف ٣٠ مبلغ هاي �لھ عا�ش محمد املجرم ناول ... ناول 

 القناة صدر  مال مطعم ا�� رجعنا فاحنا وتأخر  و�ناه �سالم تأخر  شو�ة هو 

 ال�� ةا�جه باتجاه السيارة ذاب األك��  ع�� �ان يبدو  �عيد من شفتھ فاذكر 

 السيارة رقم أذكر  ما .. هناك. .. الكشفي املخيم قر�ب.. املخيم عل تطلع

 او  يوم اما .. �ع�ي .. بالضبط وره. .. �ع�ي صغ��  حجم من سيارة أذكر  �س

 ذكر وات العليا لقياديةا ال�جنة �� �� اجتماع صار  .. صار  .. صار  �ع�ي يوم�ن

 )...االول  االجتماع

 .. حسرة ف��ا .. الهواء من نفسا و�حب محيي صمت

 ..  قائال  اردف ثم

 املجرم خ���ي ما حسب القيادية ال�جنة اجتماع يوم�ن او  يوم صار  العفو (

 بالذات داره �� عا�ش محمد

 )...تضم القيادية ال�جنة و�انت

 :صدام من املوافقة وتلقى االسماء ر بذك االذن يطلب صدام ا�� والتفت

 ..ا�جليل عبد غانم املجرم تضم .. عا�ش محمد املجرم ا�� باالضافة تضم(

 ) .. ا�حمدا�ي عدنان واملجرم محجوب محمد املجرم

 �عم: صدام

 ..هرج .. القاعة �� ساد ثم

 ..ثوا�ي لعدة ا�حضور  ا�� ثم صدام ا�� ينظر  وم��

 ) �ع�ي املبلغ وزع�نم األجتماع ��ذا فيبدو ( محيي
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 )و�اهم عضو  چنت ما �عدك( صدام لھ قال

 نم مباشر  �ش�ل نقال  �لھ هذا ..  رفيق ..  چنت ما �عدي ال ( محيي عليھ رد

 )عا�ش محمد املجرم خالل

 ا�� عموز  �ان مبلغ اك��  و�بدو  مبلغ أنطيناه واحد �ل املبالغ وزعنا ف�ال (

  وهو  ا�جليل عبد غانم املجرم
ً
  ح�ى لو�ا �خصيا

ً
 من فائض يبقھ أحيانا

 فال �ان مبلغ أول  �� جاب ا�حقيقة آ�ي ..  بالذات هو  عنده يبقى .. املبالغ

 . . ـال من لعدد منھ قسم أنطي اساس ع�� بالضبط دينار  أذكرالف .. دينار 

. .. الغاملب .. مبالغ �ع�ي.. املبلغ هذا.. مبالغ فانطيت. .. املتقدمة الكوادر  من

 )دينار ٣٠٠ أي... دينار  ٣٠٠ بحدود فاضل نبد من �ل ا��

 ميظل ..  و�طلع الشعار  يردد يگوم اسمھ يرد من �ل ( بقوة صدام رد وهنا

  )اسمھ يرد من �ل. .. بال�جن خليھ �ع�ي

 )و�طلع الشعار  يردد اسمھ يرد اال�� ( قال ثم )كالم ماكو ( بحزم صدام ورد

 . . فشفت دينار  ألف مبلغ أنطا�ي( الشمري  ا�حس�ن عبد م�� ويس��سل

 طالب شفت كما.. دينار  ٣٠٠ مبلغ سلمتھ فاضل بدن استدعيت .. دعيت

 )دينار ٢٠٠ مبلغ واطي��ھ صو��ح

 ..القاعة من صو��ح طالب اخراج يتم .. الكالم عن محيي توقف

 االتحاد رئيس.. عبدهللا مؤ�د .. هللا عبد مؤ�د اكو  .. �ان.. يوم بكم وراه(

 قدأعت مبلغ نطيتھ أيضا.. اجا�� �غداد �� موجود �ان ام ا�حا�� للنقابات

  )دينار ٣٠٠بحدود
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..  دمؤ� يطلع ما گبل . ..  تنط��ا چنت ال�� املبالغ محيي ..  صدام عليھ رد

 بالصلة همتفاتح ان �عد تنط��ا.. تنط��ا چنت ال�� املبالغ مؤ�د يطلع ما گبل

 ؟منك مساعدة مجرد ام و�اكم

  )�ع�ي.. مفاتح�ن ..  الرئيس سيادة أ�ي مفاتح��( .. محيي رد

 .. االمر  توضيح عبدهللا مؤ�د حاول 

 ) روح.. روح. .. ( القاعة �� صدام صوت وتردد

 �لمة باي عبدهللا مؤ�د ينطق ولم .. بقسوة ا�حماية افراد احد و�حبھ

 

 للنقابات يحاول التوضيح االتحاد عبدهللا رئيس مؤ�د

 باماكن ب��م والتقيت..  همھ مفاتح�ن.. ابقاس بديت الن( ..  محيي و�رد

 بيتھ مي بيھ التقيت .. صو��ح طالب. �ع�ي ز�ن �لش هما يتذكروها مختلفة

 �بقر  شفتھ .. فاضل و�دن..  . ا�جادر�ة بطر�ق اهنانا بيھ التقيت ومؤ�د

 ).مالھ البيت مال املنطقة
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 ..املنصة �� النظر  و�معن.  ..  ا�حديث منصة ا�� ينظر  محيي

 العفو .. عا�ش محمد يخ���ي �ان .. ف��ة �عد �ع�ي..  ا ..  ا�حال استمرت(

 دعد يفاتحون  همھ .. مو�د.. صو��ح طالب.. فاضل بدن نفسهم أساس ع��

 خالل من استمال��م خالل من أو  مبالغ اعطا��م أما .. ا�حز�ي�ن من أخر 

 )شرب أو  لقاء دعوات

 )هم؟لنفس وشيخلون  م��ا نطون شي دينار  تلثمية .. ميت�ن هيھ( صدام يرد

 يةم .. خمس�ن مبلغ ينطوه.. �ع�ي التلثمية عدي ابو ..  رفيق( ..  محيي يرد

 ) ازدادت املبالغ �عدين الن. .. دعوات ويسون  دينار 

 ح�ى.. وأ�خ.. وسكر  دعوات... دعوات عن عبارة بالبداية �ع�ي .. صدام ف��د

 .. للمفاتحة جو  يص�� 

 بال��اية.. أك��  املبالغ..  و�عدين ��ايةو�ال.. �عم.. محيي يرد

 ..كث��ا ..  بالكالم محيي تلعثم

 وهه يأجد�� و�ان .. عا�ش محمد باملجرم العالقة نفس ع�� استمر�ت..  ـف(

 
ً
 )السوري العقيد.. ال�خص ��ذا عالقة ع�� �عده أيضا

  ا�� .. ـف (
ً
 ال..  ال مر املوت صار  أن فبعد وسبع�ن السبعة .. ـال ..  ا��.. تقر�با

 تالثة ٢٣ �� القطر�ة القيادة �� عضو  وانتخبت القطري  األستثنائي أعتقد ..

 اتذكر  ما تيام عشر  او  اسبوع �ع�ي .. ب�ن �ع�ي.. بالضبط وراها..  ٧٧

 التنظيم هذا قيادة �� عضو  تكون  أنت أن تقرر  أنھ ..  ابلغ�ي بالضبط

 لهذه لهاي االول  جتماعاال  .. ال االجتماع حضرت .. ال.. وحضرت..  السري 

 مدمح املجرم دار  �� ..  االك��  ع�� ..  دار  ��...  القيادية السر�ة التشكيلة

 )عا�ش
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 اياهم ذكرتلكم ال�� اال�خاص نفس وشفت ماجيت أول  فا�حقيقة(

. .. حس�ن وعدنان محجوب محمد.. ا�جليل عبد غانم املجرم ..  �اعدين

 ال�� األو�� للوهلة ال�� ا�حقيقة ظةفاملالح  ..  نفسھ عا�ش محمد وطبي��

 قييمت يص��  �ان ..  شفتھ ال�� لقاء أول  هذا ويع�ي �ان انو .. انتبا�� لفتت

 �ل .. ال... زائدا.. السيا��ي الوضع عام �ش�ل �ع�ي .. السيا��ي للوضع

 )املالحظات أو  املعلومات من عدد �ع�ي..  ��يا �ان م��م واحد

 قال ثم كث��ا دوترد .. وتخبط النطق �� �ع�� 

 املسائل ما�� ع��... املسائل ما�� ع�� يتفقون  االجتماع هذا ��. .. ـف(

 �ش�ل ي�ع�... �ع�ي عل��ا االتفاق يص��  و�التا�� ��جل ال�� أواملوضوعات

 كنت. .. مباشرة اسد وحافظ ..  السوري النظام ا�� .. ـال .. ا�� ل��فع جما��

  ا�جليل عبد غانم املجرم أنھ االحظ
ً
 و ا .. املحرك .. ـال.. �ع�ي.. ال هو  تقر�با

 مثال  لمسائ واكو … املحضر يكتب ال�� هو  يبدو  و�ان املسئلة هل �� اللولب

 ام�� السياسية عدا املسائل هاي .. �ع�ي رفاق �لها وطبي�� تطرح هاي

 خاص و�ش�ل ا�حزب ��م داخلية واسرار  قضايا..  داخلية واسرار  قضايا

  املسائل
ً
 .. رضلغ مباشر  �ش�ل عدي ابو  الرفيق ا�� نوصلها كنا �ال� مثال

 خلق أو  �ع�ي. شديد نف��ي تأزم وخلق اثارتھ لغرض .. خلق لغرض �ع�ي

 )هيثم ابو  الرفيق و��ن بينھ وا�ح تباعد

 نم وحدة �ع�ي أذكر  ف��ة وره( و�قول  إفادتھ �� الشمري  محيي ويس��سل

 أعتقد مبلغ. .. مبلغ ضاأي جاب أشوكت بالضبط �ع�ي..  ما األجتماعات

  إلف خمس�ن مبلغ. .. بحدود
ً
 ).. �ع�ي .. توزع باالجتماع... باالجتماع وايضا

 يلا�جل عبد غانم االك��حصة..ـ لل ا�حصة �انت( عميق نفس محيي وي�حب

 انطو�ي آ�ي ثم.. ا�حمدا�ي عدنان ثم..  محجوب محمد ثم عا�ش محمد ثم

. .. دينار  ٥٠٠٠  ..  دينار  ٥٠٠٠ ملبلغا �ان قيادي اجتماع أول  هذا.. مبلغ

 �ان فاضل بدن.. ـال ع�� .. ـعل وزعتھ..  ـال نفس ع�� وزعتھ بدوري وآ�ي
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 ومؤ�د.. املبلغ نفس أيضا صو��ح طالب و  .. األلف يمكن بحدود �ع�ي املبلغ

 طلبت كنت ألن وخمسمية ألف أو  األلف بحدود أعتقد ..  هللا عبد مؤ�د .. 

 ألبيا�ي داود سلمان. .. سلمان و�ھ .. ال... و�ھ قو�ة عالقة �سوي  أن..  منھ

 �ع�ي و�دورهم....  حاليا العمال لنقابات العام اتحاد سكرت��  هوه ال��

 ا�حقيقة ال�ادر  هذا غ��  األخر ... ال�ادر  �عض �عاونون  ممكن بدورهم...

 ي�لولھ.. املعاونة.. املساعدة هل ليش مهمة شنو  بالضبط شنو  ميدري 

 الدعوات زائدا. .. اخره ا�� تحتاج وانت ا�حزب من هاي.. ال.. من عاونةامل

 )الش�ل ��ذا استمرت ال�� �ع�ي

 ؟بتنظيمكم مفاتح �ان سلمان :�سرعة صدام رد

 .. ر بامل .. عدي أبو  رفيق .. أبو  ماكو  املرحلة ��اي ال  ( وقال محيي تلعثم وهنا

. ... جيد و�ان فاتحناه �ل�� هللا عبد مؤ�د خ���ي املقبلة باملرة. .. باملراحل

 )داود سلمان

 داود سلمان :صدام رد

 داود سلمان :محيي رد

 ؟!!! �حيح غ��  �لھ الكالم هذا أستاذ :البيا�ي داود سلمان رد وهنا

 وراح ا�ح�� هذا اح�� بالتحقيق أطلع :وحزم وقوة �سرعة صدام فرد

 . وتحچيلها وتواجهها �لها هناك مالتك القيادة أ�شوف

 . سلمان خرج عندها

 بدهشة أليھ تنظر  .. نحوه �ستدير  ا�حاضر�ن رؤوس �انت خروجھ وعند

 ..وذهول 
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 من عدد و�ھ عالقة عنده عا�ش محمد املجرم .. محمد ذلك إ�� باإلضافة (

 )مختلفة ف��ات �ع�ي. .. بف��ات اقامها..  املتقدم ال�ادر 

 ر�قھ و�بلع ةالقاع سقف إ�� ينظر  وهو  ..  الكالم عن محيي وتوقف

  و���. .. �ع�ي بك��ة أم�ن احمد بطاهر  يلتقي مثال  �ان(
ً
 �ش�لو  لبيتھ أيضا

 الشرب جلسات خالل من بيھ يلتقي ال�ادر  من عدد.. عدد. .خاصة گعدات

 )وهكذا

 صوت �� مر�رة حسرة وأنفاس تكرر  وصمت  ..  م��مة كالمات �انت ثم

  ..  محيي

 ..للمساعدة حاجةب محيي إن .. حس�ن صدام أدرك وهنا

 ..شرارة عينيھ و��

 .. القيادات أعضاء من عدد بأفادات واردة أم�ن احمد طاهر  :صدام قال

 عليھ املباشر  ال�خص باع��اف مالتكم هاي القيادة

 )أم�ن احمد طاهر ( وخرج..  أطلع .. أطلع :صرخ ثم

  أكمل :ملحيي صدام قال

 بمحمد عالقة عدهم ال�� األ�خاص ضمن من .. العفو  .. �عم :محيي رد

  عا�ش
ً
 �ان ألن .. جباري  أمجد .. أمجد أسمھ .. الشمال فرع عضو  أيضا

 هاشم أمجد ..  .. هاشم أمجد .. باالجتماع يذكر 

 ؟هاشم أمجد و�نھ :صدام فرد

 ..�لمة بأي ينطق ولم أمجد ��ض
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 قاعة من العلوي  الطابق �� �ان.. عنك �ايل�ن �لهم  ..  أنزل  :صدام رد

  .. ا�خلد

 ..الهرج القاعة وساد

 صدام إ�� نظر  ثم .. الكالم عن توقف محيي

  :لھ وقال

 انطرح أيضا .. البا�� عبد كردي أسمھ .. البا�� عبد مرت��ى اخو  .. اخو ..  و (

 من �ع�ي واخرى  ف��ة ب�ن �شوفھ �ع�ي محمد أساس ع�� مرة كم أسمھ

 )مباشر �ش�ل عالقة ألھ ال�� ا�جماعة

 الشعر  مهمود أطلع گوم .. اآلخر�ن بافادات واردة ككذل :�سرعة صدام رد

 ..يلھ اطلع ..

 ..حرام .. حرام هذا ليش :البا�� عبد كردي رد

 .. حاطكم ـال أبو  أل�عل وهللا :صدام عليھ رد

 .. ا�جالس�ن بأقدام يتع��  وهو  البا�� عبد كردي خرج

 
 حرام .. حرام هذا ليش :البا�� عبد كردي
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 فعل ردة إ�� و�نظر  .. الغليظ سيجاره من قاعمي نفسا ��حب وصدام

 ..الرفاق

 باالجتماعات .. ـبل ا�حقيقة تنح�� ما غالبا الكوادر  من املدنية األسماء (

 أساس �وع� وليد بأستثناء يقال �ان ما .. العسكر��ن باستثناء .. فالن يقال

 ام وليد لسان عن ينقل محمد .. املسائل �ل �� رأيھ يؤخذ ال�� هو  وليد

 )أسماء تذكر  �ان فما .. كذا ورأيھ كذا وليد يگول  .. يحضر  �ان

 ..البقية أسماء �ل سنذكر  .. محيي ��ا تتعب ال  :فورا صدام رد

 .. تدري  ..  األسماء �عض عدي ابو  أ�ي مو .. �عم أي :محيي رد

 ...  راحتك ع�� �عرفھ إ�� أح�� :صدام قاطعھ

 من أك�� ..  مسؤوليتھ .. بالضبط �ان محجوب محمد مسؤولية :محيي رد

 .. ا�جيش �� كب��  ضابط يگول  أسمھ يذكر  أن دون  �خص أسم ورد مرة

 .. دوري

 ..ا�حقيقة دوري.. العرا�� با�جيش كب��  ضابط

 ..بجلده يرتجف دوري �ل خليت أنت :صدام عليھ رد

 .. قلبھ �ل من صدام �حك ثم

 متحمس .. نامع متحمس �لش أنھ .. �� قال محجوب محمد الن :محيي رد 

 ..جدا

 ..ي�حك وهو  الدوري عزت إ�� ينظر  وصدام
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 بجلده يرتجف دوري �ل خليت أنت: قلبھ وهو يردد �ل من صدام �حك

 ..السامرائي بماجد كب��ة ثقة يثق ا�حمدا�ي عدنان :محيي

 تظر نن إن إ�� النظارة �� وتنتظر  الشعار  تردد أنت ماجد رفيق صدام ف��د

 ..اآلخر�ن من االستفسار 

 ش�ل� السامرائي بماجد باالتصال �لفت االحقة االجتماعات �� محيي يقول 

 ..مباشر

 ؟فيھ اتصلت :صدام قال

 ..دينار ألف وأعطيتھ مباشر  �ش�ل فيھ اتصلت �عم :محيي رد

 ..ر�عك و�ھ :صدام

 .. الشموع مطعم �� ..  يتذكره وامل�ان دينار  ألف أعطيتھ :محيي
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 نم عدد ع�� التأث��  �� استغاللھ بماجد االتصال من الغرض �ان :محيي

 وفهدا دبدب محمد ع�� التأث��  املطلوب و�ان املركزي  الطالب مكتب قيادات

 واستمر�نا ب��م يلتقي راح انھ وعد .. �ع�ي. .. ال .. فهو  ا�حقيقة الشكرة

  ب��م نلتقي فد �ع�ي... ماكو  �س ا�حقيقة
ً
 اجا�ي ما.. ما... �ع�ي �خصيا

 أو  كسبھ �ع�ي دبدب محمد انھ خ���ي ما.. �حظة أخر  هاي ا�� وخ���ي

 ..فاتحھ

 ..يگدرلھ ما محمد :صدام

 ..چان م��دد يبدو  :محيي

 ..يگدرلھ ما محمد ..  مو  هنا محمد :صدام

 .. جدا مرتبك و�ان دبدب محمد ��ض

 ..رفيق راحتك اخذ ..  راحتك اخذ :صدام

 
 أسمھ ذكر  �عد واقفا محمددبدب

۲٥۹ 
 



 السباب خايف �ان.. م��دد حقيقة .. فاتح��م ما ليش ماجد سألت :محيي

 وي أس أگدر  ما �ال �س فهد هو  يلتقي.. و�اه يطلع �ع�ي ..  يفاتحھ يگدر  ما

..  ��ي ماكو  �ع�ي .. م��دد ماجد..  وهمينھ خليل ع�� يحاول  فراد... ��ي

 ..ما...  ا�حقيقة

 ..وشمال يم�ن يلتفت وأخذ دبدب محمد أصاب قد الذهول  �ان

 ��إ أنتبھ وصدام �حظات املنصة �� يدقق وأخذ الكالم عن محيي قفيتو 

 ..وقال محمد وضعية

 فاقالر  �س .. كالمك ع�� ناثر  نر�د ما أحنھ هاذي �ع�ي .. أل�� الرفاق :صدام

 نم يفضل. .. وما��ي وقابل مفاتح�ن �ع�ي .. قبوال  أسما��م واردة ما أل��

 ام ذلك ومع عليھ مركز  فيقلر  چب��ة تزكية هذي ولو  النفسية الناحية

 ..يوصلولھ يگدرون

 ..أشكرك آ�ي :دبدب محمد

 كللتحر  خطة وضعت ال�� الرفاق ع�� ت�� ما أن محيي انو  فيفضل :صدام

 .يكسبوهم گدروا وما صلة صارت أو  و�اهم صلة صارت وما عل��م

 لهم وجهت ا�حقيقة كث��ة عناصر  هناك ..  عدي أبو  رفيق �عم :محيي

 ..فاتحواي ولم دعوات

 .. تتجاوزهم األفضل..  األفضل :صدام

 الرفاق بأحد.. واحد باضرار  وال  بامانة �ع�ي .. أالن �ع�ي انقل وا�ي :محيي

 ..ملحمد تلفتھ انتھ هساع :صدام

 ..قلبھ �ل من صدام و�حك

۲٦۰ 
 



 ..ا�حقيقة ذكرت إنا �س .. ال  :محيي

 دا�حم ستلمم وال  تلفت ما �عد�ي هللا ا�حمد الرئيس سيادة :دبدب محمد

�.. 

 ..  بال�حك القاعة و�جت

 
 � ا�حمد مستلم وال  تلفت ما �عد�ي هللا ا�حمد الرئيس دبدب: سيادة

 احدىب هي�� چ�ي �ع�ي عدنان ملسؤولية بالنسبة..  بالنسبة واذكر  :محيي

 عالقة صارت �ال .. عالقة ألھ �ال .. حچھ �ع�ي.. عر��ي �ش�ل املرات

 خليل أسمھ دكتور  واحد وضم��م التخطيط رةوزا �� عناصر  و�ھ جيدة

 .. قصاب

 .. القاعة سقف إ�� ينظر  محيي أخذ ثم

۲٦۱ 
 



 .. ال .. الرفاق انتو  تا�عوا .. القاعة ��ل ومو  يابھ اسمھ يرد إ�� :صدام

 . التخطيط وزارة �� دكتور  القصاب خليل .. األجهزة عن .. املسؤول�ن

 . ..حميد.. عدنان يم قر�ب هو  �خص �ان هذا حميد اسمھ واحد.. و  :محيي

 ..يو�س حميد :القاعة �� ا�جالس�ن احد رد

 ما.. النوري اسمھ دكتور  واحد .. يو�س حميد أي .. يو�س حميد :محيي

 .. انطرح �ع�ي بالضبط أذكر  ما..

 انو  هوه.. القيادة بيھ مشت ال�� الطر�ق .. للرفاق العلم يكون  ح�ى :صدام

 .. اهو� قيادة عضو  من أك��  من اع��اف ليھع يص��  الزم �لنا.. ال�� ال�خص

 ومحمد ا�حمدا�ي عدنان واملدلل�ن.. القيادة أعضاء .. من �عتقل يللھ

 .. نجيكم ما گبل أن ا�� اليوم هذا ا�� خليناهم محجوب
ً
 ما �عد .. طبعا

 �ع�ي. . تتآمر  دتر�د ليش �للنا.. ن�لھ نجيبھ. .. ال�خص ع�� اع��اف يص�� 

 اهذ العظيمة الثورة هذه .. يخليك ال�� السيا��ي فعالدا ش��و  أحچيلنا

 نبحض تحطھ و�شيلھ عليھ تتآمر .. ا�جبار  العراق هذا..  املناضل ا�حزب

 خر آ. العامي املثل يگول  ما مثل..  بيھ الشرع عيوب �ل ال��!.. االسد حافظ

  ...  لهم وقلنا أستدعيناهم .. نجيكم أن قبل أثن�ن

 ةوجه عندكم أذا .. فقط تأمرتم ليش .. سو�توا ليش لنا تقولون  ال  :صدام

 �ع� وتتو�لون  القيادة �سلمكم ح�ى خطأ ع�� إحنا خاف .. سياسية نظر 

 اهذ وطبعا متآمر�ن وغ��  سياسية نظر  وجهة لنا ليست احنا قالوا .. هللا

 �لةمش وماكو  زمالئكم �شفون  وراح التحقيق خارج .. التحقيق خارج الكالم

 .ووا�ح مكشوف �ل��ي الن القسر�ة التحقيق أدوات �ستخدم لم

۲٦۲ 
 



 

 جاسم محمود .. جاسم محمود مع عالقة .. عالقة لنا أصبحت :محيي

 حاليا االتحاد رئيس

 رجب جاسم محمود :صدام

 رجب جاسم محمود �عم :محيي

 واطلع الشعار  ردد :صدام

 القاعة �� الهرج وساد

  محيي ..  رجب جاسم محمود :صدام

 �عم أي :محيي

 ؟رجب جاسم محمود موجود :صدام

 موجود غ��  .. ا�حضور  أحد من الرد و�ان

۲٦۳ 
 



 اليم�ى يده بكف الطاولة صدام ضرب

 موجود يكون  و�ن شوفوا :صدام

 .. محيي. .. صدام

 �عم..  محيي

 غلط التحقيقة بالطر�قة .. األسماء مال التفاصيل ممكن محيي. .. صدام

 
ً
 احدو  بال �� ميخطر  .. هنا من لعيط ال�ادر .. ا�حز�ي ا�جهاز  ردنا لكن.. طبعا

 �ع� األمور  ر�ما انو  بالھ �� تخطر  معتقل قيادة عضو  هذا �ادر  هذا �شوف

 يحجيلكوم ..  يحجيلكوم بي��م من �خص يجيلكم فردنا..  الش��ة

 قاطع أسلوب التحقيقية الناحية من �� ال�� األسماء ذلك �� بما التفاصيل

 �� الواردة األسماء ذلك �عد أكول  حرا.. األسماء ��ل نكتفي أشوف فا�ي

 دعا اسلو�كم للرفاق وتح�� .. واحدة مرة عل��ا املتفق .. ا�جميع افادات

 دوار األ  وزعت وشلون  بافادتك �لت ما مثل فكرتوه انتقل ال�� التحقيقي

 ل��ا هاذي التخلل ف��ة �ستغل وشلون  األنقالبية ا�خطة نوقشت وشلون 

 موضوع ع�� م�ح �ش�ل يطرحها الرئيس سيدال بدا ملا ..  ب�ن سميتوها

 .. خطابھ �� اعل��ا ال�� لالسباب املسوولية عن تخليھ

 �عم ..  محيي

 األول  القيادة ملركز  حس�ن صدام استالم ..  و��ن.. صدام

 �عم. .. محيي

 .. لالخوان أشرحها �ع�ي .. صدام

 .. عا�ش مدمح �ع�ي أنھ تب�ن.. رفاق باملناسبة .. طبي��..  �عم. .. محيي

 أنھ �ع�ي.. بالضبط األجتماع هذا وره �ع�ي.. �عد ما �� ا�� ماعرفت هاي

۲٦٤ 
 



  قديمة عالقة ..  عا�ش ملحمد �ان
ً
 من �خصية عالقة ح�ى..  باالسد جدا

 .. �خصية معرفة فيعرفھ ..  ٦٥ اواخر  �� سور�ا �� سيا��ي ال�� �ان

 قا صدام �جهة استدار  ثم.. املنصة ا�� ينظر  بدا وهو  ثوا�ي محيي صمت
ً
 ئال

  ا�خالق عبد وضع نوقش... ف. ..
ً
 اام�انياتن .. معرفة �عد حالة �� مستقبال

 ا�خالق عبد املجرم موقعھ يكون  ��ي.. عسكري  النقالب األعداد �ع�ي

 أم�ن يكون  السامرائي ا�خالق عبد املجرم يكون  أساس ع�� الرأي فصار ..

 ثتبح ال�� األمور  ضمن من نو�ا العام األم�ن ونائب.. الدولة رئيس قطر  سر 

 مع الوحدة �علن العسكري  األنقالب نجاح... ال �ع�ي حالة �� أنھ و�اها

 �ال� االتحادية الدولة رئيس يكون  األسد. .. األسد الرئيس و�كون  سور�ة

 .. املساعد العام األم�ن ا�خالق عبد و�كون  �غداد �� مقرها يكون  راح

 قطع ا�حاضر�ن ا�� ينظر  وهو  �يثوا لعدة صمت حسرة م�� جر  أن و�عد

 :صدام صمتھ

 مساعد عام أم�ن لو  العام األم�ن نائب

 العام األم�ن نائب �ع�ي .. عدي أبو  الثا�ي ال�خص �ع�ي محيي

 .القطر ورئيس االتحادية الدولة �� الثا�ي ال�خص: صدام

 .. القاعة سقف ا�� ينظر  وهو  م�� صمت ثم .. �حيح القطر  رئيس: محيي

 ملجرما بالشغلة �انوامتحمس�ن �س .. أذكر  ما �ع�ي باالجتماع وطرح .. محيي

 ا�جليل عبد غانم املجرم أنھ وطرح محجوب ومحمد وعدنان عا�ش محمد

 اع��اض صار  ما .. ما �ع�ي فا�حقيقة القطر  سر  أم�ن نائب يكون 

 ؟اتفاق صار  ما لو  اع��اض صار  ما صدام

 اع��ض حد ما �ع�ي ال  :محيي

۲٦٥ 
 



 ضاع��  محد صدام

 اتفاق صار  النھ اع��ض محد اطرح من �ع�ي �ع�ي اع��ض محد أي محيي

 سر أم�ن نائب و�كون 

 أخرى  ثوان م��

 رفيق �عم صدام

 لعد و�ن عدي وابو  أحدا�حضور 

 أبو  �ارهسي ينفض وهو  يقول  ثم خفيفة ابتسامة و�بتسم اليھ ينظر  وصدام

 صفوفكم ب�ن با�� عدي

 بالتصفيق القاعة فرجت

  ضور ا�ح أحد و���ض
ً
 !اي األش��ا�ي العر�ي البعث حزب فليعيش: هاتفا

 !يا.......  ! �عيش: ا�حضور 

 ! �عيش: ا�حضور 

 فيقر  ي��ض ثم بمنديل وجھ يم�ح وهو  صدام ال�ام��ا وتظهر  تصفيق ثم

 ! يا حس�ن صدام املناضل �عيش النحيب ا�� أقرب بصوت و��تف أخر 

 �عيش ا�حضور 

  يجر  وصدام
ً
 ال�ام��ا وتظهر .. الرفاق من أخرى  تهتافا وسط أخر  منديال

  يخرج وهو  رمضان ياس�ن طھ
ً
 طارق و  عينيھ ��ا يم�ح س��تھ جيب من منديال

 ى أخر  وهتفات تصفيق و�عد ابتسامة نصف وجهھ وع�� اليھ ينظر  عز�ز 

۲٦٦ 
 



 ك�� أ ثورتكم عاطفي بجو  حطيتو�ي انتو  صدام قال ا�جديد الرئيس بحياة

 تقهر أن من

 ا�حضور  من تصفيق

 مو  ةبالتفك يقاتل منكم واحد انو  ثقوا ولكن كث��ة املتامر�ن أحالم .. صدام

 شنوه �عرف احنا لكن.. أحالم فهذي. �سلم أن دون  من سنة بالرشاشة

 األش��ا�ي العر�ي البعث حزب

 كألي أر�ح يجوز  م�ا�ي أجلس محيي هنا �عال: لھ وقال محيي إ�� صدام نظر 

 ..ا�حديث منصة خلف محيي جلس

 الصف �� وجلس ا�جديد للرئيس الرفاق ووقف القاعة إ�� مصدا ونزل 

 حداد �عيم يمينھ وا�� الدوري إبراهيم عزت شمالھ إ�� رفاقھ ب�ن األول 

 .عميقا نفسا و�حب صدام جلس

 

۲٦۷ 
 



 :قائال الكالم محيي بدأ 

 ش�ل� الرأي صار  .. �غي��  هناك يكون  أن متوفرة غ��  �انت اإلم�انية أن و�ما(

 حملت �� هيثم أبو  الرفيق استمرار  شعار  وطرح عام إ�� ي�� التغ تأجيل عام

 الهدف .. الرئي��ي الهدف و�ان م��ك أنھ معرفتنا رغم الدولة مسؤولية

 ح�ن إ�� املرحلة هذه �� للسلطة عدي أبو  الرفيق وصول  استبعاد املركزي 

 )األخرى  الدعم إش�ال و�ل اإلم�انيات. .. استكمال

 . ..  الكالم �� يتلعثم وأخذ

 صار  من من فلذلك حاضر�ن ال�ل ..  حاضر�ن ال�ل �ان ال�ل وهذا(

 وإصرار  لالجتماع با�حقيقة بالنسبة القطر�ة القيادة القيادة اجتماع

 جتماعاال  هو   ..  برغبتھ األو�� املسؤولية عن التخ�� ع�� هيثم أبو  الرفيق

 �مفا� ليس هو  األخر  البديل أو  الصيغة �ع�ي الصيغة �س مفا�� �ان

 ال أنھ  ..  مع�ن تقدير  خالل من �ان موقف هناك باعتبار  لنا بالنسبة

 فيقالر  من يطلب �ستمر  أن شعار  يطرح أمكن إذا و�طلب �ستمر  أنھ الشعار 

 بالنسبة أنھ رغم االجتماع صار  من ولذلك بموقفھ النظر  أعادة هيثم أبو 

 أبو  قالرفي واستبعاد .. الرفيق واستبعاد مبلغ�ن �ان ال�ل �س مفا�� لنا

 وح�ى مباشر  األسد من خاص توجيھ هذا و�ان ذاتھ بحد مقصود �ان عدي

 السوري هذا عن نقال  عا�ش محمد ذكر  ف ف ليش ليش باملناقشة قيل

.. املراس صعب �ع�ي إ�سان عدي أبو  الرفيق لكون  عدنان ح�ي وأيضا ظافر 

 )ئملبادا عن يتنازل  ما �ع�ي عدي أبو  الرفيق أنو  وق��ا �� فسرناه �ع�ي

 أصا�عھ ب�ن السيجار  و�ان..  يتنازل  ما :صدام رد

 أبو  الرفيق وجود �ع�ي صار  العكس وإذا ..  هذا �حيح ..  �عم ( :محيي رد

 �امل يفشل �ع�ي شأنھ من األو�� املسؤولية رأس رأس ع�� ع�� عدي

 براغ ما وهو  املعروف ال�� بالوضع هيثم أبو  الرفيق أستمر  وإذا املخطط

۲٦۸ 
 



 ..  والتواصل االتصاالت عملية �سهل .. �ع�ي عملية �سهل و�عبان .. �ع�ي

 (مفيدة عملية �ع�ي

.  . . األسد رأي هذا انو .. مثل �ع�ي .. بالضبط خار�� و�توجيھ( :يضيف ثم

 )طرح من صار�االجتماع فلذلك

 يقول  ماذا ..  حائرا القاعة سقف إ�� ينظر  وهو  �حظات محيي صمت

 :قال

 ر النظ �عيد انو  .. هيثم أبو  الرفيق .. أبو  ع�� .. ـال.. انو  يأ� .. طرحت. .. من(

 )بموقفھ �ع�ي

 ما ورقة من يقرأ كأنھ و�بدو  لثوان م�� يصمت

 معناه ما أيضا.. شو�ة أقل �س تقر�با .. بصيغة عا�ش محمد طرح وأيضا(

 يأجل �خاطر  منھ الهدف هو  هذا �ان النظر  ويعيد.. موقفھ يراجع خ��

 حس�ن عدنان أيضا حچھ.. طبي�� حچھ ومحد. .. عدي بو أ الرفيق موضوع

 ما .. �غليف �ع�ي مغلف .. طبي�� حديثھ و�ان حس�ن عدنان املجرم ..

 )�عم .. ــاع ما �ع�ي شنو  اعرف

 ..أخرى  مرة ورقة من يقرا كأنھ م�� و�دا ثانية ١٥ حوا�� محيي وصمت

 االجتماع ال سبق �ال� .. سبق ال�� االجتماع ��ذا صار  ال�� هذا ( :قال ثم

 وكتبت جان�ي إ�� جالسا �ان عا�ش محمد املجرم إن ا�حقيقة ��..  األخ�� 

 حدث ما شاهد منا واحد اقرب إن واعتقد الدف��  �� ورقة كتبت ورقة لھ

 ).العامري  ع�� حسن الرفيق هو 

۲٦۹ 
 



 
 العامري  ع�� حسن

 عليكم عي�ي ..  عليكم منتبھ كنت أيضا إنا :فورا حس�ن صدام فرد

 منتبھ كنت ..  �عم :محيي عليھ ردف

 ...ا�جميع معھ و�حك قلبھ من صدام ف�حك

 اإن إن�ي يبدو  .. الورقة �� لھ فقلت..  :وقال الكالم �� محيي واس��سل

 ..... نحن والظاهر  خاص �ش�ل املقصود

  اكتشفنا نحن :محيي حديث صدام فأكمل

 ..�عم :محيي فقال

 ..عر�ضة ابتسامة صدام وابتسم
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 .... الكالم �� وتلعثم �خر�ة محيي وأصبح

 .. فــــــــــا  ..  ك��

 داديةالبغ الل�جة بتعب��  �س��زئ  قال صدام يم�ن إ�� ا�جالس�ن احد لكن

 ..لصدام

 ) ك�� ( :قال

 ...  لھ صدام وابتسم

 ..مرتب�ا كالمھ محيي وأكمل

 .. استقالة أقدم راح هسھ إ�ي .. أيدي بخط والورقة هسھ إ�ي إذن كتلھ(

 تره منكم الشغلة وهاي املجلس من ..  من من...  الـــ من استقالة أقدم

 كيفك ع�� .. �ست�جل ال  .. تتورط وال  استقالة متقدم فقال تورطت

 ..ومحمد محيي ب�ن دار  الذي ا�حوار  وهو  لتست�جل �ع�ي )..هسھ

 �� البداية ــــف ــف الوط�ي املجلس �� األخ��  االجتماع .. االجتماع صار  من(

 ةجمهور� رئيس .. العفو  ..  أم�ن .. باإلجماع عدي أبو  الرفيق أنتخب البداية

 م�نأ نائب إبراهيم عزت الرفيق أنتخب وكذلك .. باإلجماع القطر  سر  وأم�ن

 سر  وأم�ن الثورة قيادة مجلس رئيس عدي العفوأبو   ..  العفو  .. القطر  سر 

 قطر ال سر  أم�ن ونائب رةالثو  قيادة مجلس رئيس نائب إبراهيم وعزت القطر 

 )انت�ى ��يء و�ل

 )مناقشة بدون  �ع�ي .. انت�ى ��ي و�ل (

 يحمل وهو  ابتسامتھ و�انت … مناقشة بدون  أم اع��اض بدون  :صدام رد

 .سيجاره
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 دون  باإلجماع قلت ما مثل باإلجماع .. اع��اض بدون  �ع�ي العفو  :محيي

 �عم ..  اع��اض

 شةمناق بدون  �ع�ي .. انت�ى ��ي و�ل

 أبو  الرفيق .. التصو�ت مسألة .. التصو�ت خلص ما �عد( :محيي يقول 

 ..  �ع�ي وتحدث قيمة تر�و�ة و  توج��ية �لمة �ع�ي .. أبدى.. �لمة قال عدي

 قطر ال سر  أم�ن .. رفيق بصفتھ بينھ تكون  ال�ي العالقة ش�ل عن �ع�ي

 بحديث شار أ .. ضمنا وأشار  األمور  من أخره إ�� الثورة قيادة مجلس ورئيس

 أن يجب املضمومة النوايا أو  املتناقض السلوك أنھ تماما صر�حة �عبارات

 )و�لةط تر�و�ة �لمة مع �عم �عم ..  العبارة بصر�ح �ع�ي .. السطح ع�� تطفو 

 صوت �� مر�رة حسرة وأنفاس تكرر  وصمت  ..  م��مة كالمات �انت ثم

 ..  محيي
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 ..اليم�ى بيده �ش��  وهو  القاعة منصة إ�� حس�ن صدام نظر  فجأة

 شلي هناك �انت الرئيس صورة :لھ وقال التكر��ي برزان إ�� ألتفت ثم

 .بكر حسن احمد السابق العرا�� الرئيس صورة يقصد وهو !! ؟ شايل��ا

 .رفعها من اعرف ال  سيدي وهللا :الرد و�ان

 ..بالتصفيق القاعة �جت ثم صمت ثوا�ي

 ..املسرح منصة نحو  متوجها م�انھ من و��ض ماء رشفة أخذ ثم

 وخلفھ املسرح صدام وصعد.. لھ اح��اما ا�جميع ��ض ال��ق  و�سرعة

 :قال.. ا�حديث منصة خلف وقف أن و�عد.. محمود مرزا صباح مرافقھ

 .. محيي راحتك خذ

 ر�نعنص محيي و�حق بيده لھ �ش��  وهو  املسرح بمغادرة صباح لھ أشار  ثم

 .ةمدني مال�س �� العراقية املخابرات من
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 �س: لقا ثم خلفھ الذين املخابرات وعنصري  محيي إ�� التكر��ي صدام نظر 

 العالقة تخر�ب حاولوا الذين من طبعا .. ح�اية عندي محيي �غادر  أن قبل

 عالقةال تخر�ب املحاوالت جملة ومن القيادة �� �عضهم مع رفيق�ن �ل ب�ن

 فشل. .. فشلت همةامل أن �علمون  هم طبعا ولكن هيثم أبو  الرفيق و��ن بي�ي

 ..محيي تمام ..  بيننا العالقة ألن مطلق

 ..�عم :محيي رد

 أكفئ �عطي حز�كم ..  ا�خونة من عشرة بدل .. راحتك خذ :صدام فقال

 ناس يلدن العراقيات ممكن و�دلهم وأك��  وألف ٤٠٠و ٣٠٠ و  ١٠٠ م��م

 �� �ع�ي �مار  كزار  ناظم ـــ ا�خالق عبد املجرم مؤامرة ح�ى ..  غ��هم أطهار 

 ا�حزب يقود وهو  ا�حزب تقاليد �� �عده لھ نقول  ..  الدروس تقييم أعادة

 و�عد النضال من سنة ١١ �عد أما ..  الوقت ذلك �� تن�ج لم �عد و��

 وخلقھ دئھمبا إ�� �ش��  العالم �ل �� رايات االش��ا�ي العر�ي البعث حزب رفع

 خونة يظهر  سنة ١١ �عد .. القومية القضايا �� النضال أجل من وأصالتھ

 ..ا�خائنة املخر�ة النفسية ع�� إال  يدل ال  ..  مؤلم ��ي هذا !!! الطراز هذا من

 . ا�حديث منصة ع�� بقوة الك��يت علبة و�رمي سيجاره �شعل ثم

 و شن �عرفون  انتو ؟ ..  بالنوايا ا�خونة و�ا نتصرف أشلون  طبعا :قال ثم

 ..السيف � غ� ��ي ال ... خونة هي�� و�ا اجراءاتنا

 صدام و  !الرفاق قبل من ا�حاد التصفيق من موجة �� القاعة �جت وهنا

 ..إل��م ينظر  وهو  .. سيجاره من عميقا نفسا �حب ثم �عمق إل��م ينظر 

 ..بر�عھ و�لتحق الشعار  يردد أالن أسمھ أذكر  الذي :صدام قال هنا

 ؟القادمة ال�حية هو  من .. الرفاق قلوب �� الرعب ساد وهنا

۲۷٤ 
 



 :األولو�ة حسب صدام ذكرها ال�ي سماءاأل 

 صدام الرفيق إن و�بدو ..  مسبقا القاعة من أخرجت األسماء �عض أن مع

 مشهدي ا�حس�ن عبد محيي يذكرها لم أخرى  أسماء لھ

 ... البداية من األسماء أول 

 أم�ن محمد طاهر  −

 النجار إبراهيم إسماعيل −

 فاضل بدن −

 الستار عبد ماجد −

 نجرس داود سلمان −

 محمد صا�ح وليد −

 أيوب إبراهيم غازي  −

 مرهون  غسان −

 صا�ح إبراهيم احمد −

  ياس�ن مناف محمد −

 .. سيدي: لصدام وقال صدمة حالة �� و�ان ياس�ن مناف محمد ��ض هنا

 ..�ساي�ي عبا�� العفو 

 ..القاعة ويغادر  ا�حزب شعار  يردد اسمھ أقراه الذي :صدام عليھ رد

 ..��ي اعرف ما آ�ي .. :محمد رد

 ..القاعة غادر  ..  مسبقا محسوم األمر  أن وجد وح�ن

 ي��دد ال�لمات وصدى.. فورا خرج .. الشعار  يردد ولم
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 وليد محمد صا�ح

 

 ياس�ن: ا�ي ما اعرف �ىي! مناف محمد
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 طھ محمود حسن −

 اللطيف عبد حميد −

  عثمان عبد خالد −

 ا�جباري  مصطفى هاشم أمجد −

 علوش فت�� ع�� −

 هللا عبد محمد بدر  −

 البا�� عبد سعيد كردي −

 السامرائي هللا عبد وفيق أحسان −

 رجب جاسم محمود −

 الكبي��ي حس�ن ع�� نافع −

 س��ت وليد −

 لها �سمع ال  القاعة ح�ن �� .. الزمن من ل��هة الكالم عن صدام وتوقف

 �� ي��دد صدام صوت ثم .. أنفاسھ يحبس القاعة �� �ان من �ل..  نفس

  القاعة أرجاء

 الهنداوي  الرحمن عبد −

 من الرحمن عبد ��وض ينتظر  .. ا�خلد قاعة �� املوجودين ��إ صدام نظر 

 .. ��ض ثم ..  الرحمن عبد ال��وض �� وتأخر ..  كرسيھ

 الكبي��ي نافع ناظم −

 صو��ح طالب −

 .. بينكم الذي يحيي زه��  .. املر�ض زه��  ليس .. يحيى زه��  −

 فورا ��ض والرجل

  .. ع�� عبد إبراهيم العقيد −

 العسكري  أسالر  غطاء ولبس ��دوء خرج
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 الهنداوي  الرحمن عبد

 
 ع�� عبد إبراهيم العقيد
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 الشاوي  سلطان −

 بقى ال�� يكفيكم ما :الرفاق من القاعة �� للموجدين صدام قال هنا

 !! االش��ا�ي العر�ي البعث حزب من بالقاعة

  ال�ابوس انت�ى .. ا�حاد التصفيق �� القاعة �جت عندها

 ..الصعداء ا�جميع وتنفس

 ..املدان�ن ورقة صدام الرفيق طوي  حي��ا

 .. إل��م ينظر  وصدام .. التصفيق واستمر 

 .. تتصاعد الهتافات أخذت ثم

 عدي أبو  و�حيا نموت ..  نموت

 عدي أبو  نفديك بالدم بالروح

 رؤوسهم أقطعوا ..  ا�خونة ع�� بالقضاء نناشدكم

 معكم ونحن ا�خيانة رؤوس أقطعوا

 ..والصدمة ول بالذه م�حونا هست��يا ا�جو  �ان

 ..صباح ومرافقھ صدام دموع وترقرقت

 .. االجتماع هذا ا�حضور  دموع �انت وكذلك

 كب��ة البعث حزب حصة :قال ثم

 البعث و�حيا نموت الوطن و�حيا نموت: مثل ...  الهتافات واستمرت
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 عدي أبو  نفديك بالدم بالروح

 مكيف�ن..  نرايدي هم ليش .. ليش ا�حس�ن عبد ملحيي فاتھ :صدام قال  

 يص��ون ير�دون  هم األسف مع .. األسف مع ..  أسد �حافظ نواب يص��ون

 !!! األسد �حافظ نواب

 قودهاي االتحادية الدولة رئاسة أن نقبل ما احنا ن�لھ الع�ن ع�ن ن�لھ واحنا

 رتار�ةسك مس��تھ تقود ما االش��ا�ي العر�ي البعث حزب الن.. رئاسة مجلس

 . ا�جما�� العمل وصيغ ومناضل�ن ثوار  مس��تھ تقود بل

 :ل�حضور  صدام يقول 

 موضوع �ان الوط�ي، باملجلس اجتماع �� ـ اعتقد ما ع�� ـ اشهر  خمسة من

 ھل وقلت إبراهيم عزة الرفيق جان�ي إ�� و�ان سور�ا مع العالقات ا�حديث

 ال  قطعا النقطة وهذه عا�ش محمد قلب و  عقل �� سوداء نقطة اشوف
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 بمالحظاتك معاون�ي منك أر�د فقط ولكن موجودة ا��ا �� اخطأ ان يمكن

 ھب والتقى إليھ وراح ��ا يفعل أن ير�د السوداء النقطة هذه اتجاه أي ��

 ..   أذكر  أعد لم وهللا مالحظتھ أو  يقول  فالن لھ وقال

 ؟ير�حك ال  ��ي �� هل مرتاح غ��  أنت ليش لھ وقال عزة الرفيق مالحظة

 كالمھ من مرتاح يكن لم أنھ مد�� الرفاق دأح عن ح�ايات لھ ح�ي طبعا

 ا�جلسة ��

 مرة ا�حدود هذه �� إال  ��ي هناك إن أعتقد ال  �� وقال عزة الرفيق جاء�ي

 ال و  أمامي تك��  بدأت السوداء النقطة لھ وقلت عزة الرفيق طلبت ثانية

 نولك �خ��ي ارتياح عدم ليست �� السوداء والنقطة ف��ا اخطأ أن يمكن

 ير�دون  متآمر�ن لھ وقلت التآمر  خطة تفصيليا لھ شرحتمتآمرو  نقطة

 وا�خطة األسد حافظ إ�� االش��ا�ي العر�ي البعث وحزب العراق �سليم

 إ�� ا�خ . . وفكر  كتقاليد االش��ا�ي العر�ي البعث حزب تحطيم �� الرئيسية

 ءاللقا صار  من طبعا ولكن �سو��م مقتنع وهوطبعا عزة رفيق أقتنع حد

 ع�ي� ..  تكتل عملية ليست العملية أن م�� أقتنع وا�خامس را�عوال الثالث

 محض

 وليس معهم قناعا��م من رفاق أخذ وكنت طارق  الرفيق مع األخرى  واملرة

  ..  .. ضدهم

 ف��ة و�عد معھ وت�لمت عز�ز  طارق  وأخذت قناع�ي ��ز  واحد عن أفتش

 اخذت ثم تتصور  مثلما تماما الهواجس هذه أظن ما �� وقال حضر  أيضا

 
ً
، رفيقا

ً
 الءهؤ  ان عق��، و�� نف��ي �� مطلقة القناعة صارت ان ا�� ثالثا

 .التحقيق كشف مثلما و�الضبط. متآمرون
ً
 �شاركون�ي الرفاق بدأ طبعا

  بدأنا. القناعة نفس
ً
 اك��  القيادة �� ان��هم ان حاولت. �شاطهم نتا�ع طبعا

 خارج لقيادةا اعضاء ب�ن اللقاءات عن بھ اتحدث طرف، من مرة من
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 هذا خطورة حول  ونّ��ت. القيادة تخص داخلية شؤون و�حث االجتماعات

 او  مرة ـ زاروا �انوا.القيادة اعضاء من عضو  اي ا�� اؤشر  ان بدون  املسلك

. الللشم العسكري  الفرع مسؤول ا�حدي�ي نوري الرفيق برزان، مع ـ مرت�ن

 اعضاء ضد امامھ يت�لموا ان خايف كنت.ناحية من نوري ع�� خايف كنت

 اذا! نوري يا: لھ قلت ـ شهر  قبل ر�ما ـ عليھ فأرسلت. �سمع وهو  القيادة

. بالقيادة داخلية شؤون حول  يت�لمان القيادة اعضاء من اثن�ن شفت

  واجلس كرسيك احمل
ً
 .�عيدا

 

 :وقال عز�ز  طارق  إ�� صدام نظر 

 ..ؤتمرامل هذا عن تطلع ال�� الصيغة مق��ح يقرالكم راح طارق  الرفيق
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 ..املسرح صالة إ�� وتوجھ عز�ز  طارق  ��ض

 وتصفيق هتافات وسط

 يموت ال  والبعث حز�نا دايم

 ا�خونة سور�ا �ح�ام والعار  ا�خزي 

 حس�ن صدام ال�جاع الفارس �عيش

  :عز�ز طارق  جلس

 الشعب وقيادات املتقدم وال�ادر  القطري  للمؤتمر  املوسع االجتماع عقد

 وقد �غداد �� ا�خلد قاعة �� ١٩٧٩ عام تموز  ٢٢ �� استثنائيا اجتماعا

 الرفاق وحضره القطر  سر  أم�ن حس�ن صدام الرفيق االجتماع ترأس

 ائنا�خ املجرم اع��افات ا�� املجتمعون  أستمع وقد القطر�ة القيادة أعضاء

 با�حز  ضد والغادرة ا�جبانة املؤامرة ف��ا كشف ال�ي ا�حس�ن عبد محيي

 املجرم�ن من عدد سنوات عدة منذ ف��ا وشارك لها خطط وال�ي والثورة

 :املجرم�ن وهم سابقا القيادة أعضاء من ا�خونة

 عا�ش محمد

 ا�جليل عبد وغانم

 حس�ن وعدنان

 محجوب ومحمد

 ا�حزب �� األعضاء و�عض
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 وع�� الوا�حة االع��افات هذه ع�� اطالعهم و�عد املجتمع�ن الرفاق أن

 املطلق تأييدهم عن �ع��ون القيادة �ااتخذ� ال�ي االح��از�ة اإلجراءات

 ا�حزب شرف �حماية القيادة اتخذ��ا ال�ي واملبدئية ال�جاعة لإلجراءات

 . االعلي البالد ومصا�ح الثور�ة ا�جماه��  ومكتسبات الظافرة ومس��تھ

 ادر ال� من املجتمع�ن ا�حزب مناضل�ن �ل ومعھ الثامن القطري  املؤتمر  أن

 وا�جبناء الغادر�ن ا�خونة طرد يقررون  الشعب وقيادات املتقدم ا�حز�ي

 ..  . عا�ش محمد

 :عز�ز طارق  مقاطعا صدام قال هنا

 .�ع��ض الرفاق من احد يوجد ما إذا باإلجماع الطرد يكون 

 ...التصفيق �� القاعة �جت وهنا
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 ..  وا�جبناء الغادر�ن ا�خونة طرد باإلجماع يقررون  :عز�ز طارق  ويستمر 

 ومحيي محجوب ومحمد حس�ن وعدنان ا�جليل عبد وغانم عا�ش محمد

 القيادة و�خولون  ا�حزب عضو�ة ومن القطر�ة القيادة من ا�حس�ن عبد

 ر يقر  كما ا�خائنة العصابة ��ذه ارتباطھ يثبت عضو  �ل طرد القطر�ة

 �ل ألتخاذ الضرور�ة الصالحيات �افة القطر�ة القيادة تخو�ل املجتمعون 

 ألنزال و  العليا البالد ومصا�ح الثورة و  ا�حزب �حماية الالزمة األجراءات

 .املتآمر�ن ا�خونة بحق العقو�ات أق��ى

 وال  تو�� التعليمات �انت أظن ما .. �س �عبناكم رفاق طيب: صدام قال

 ب��ا عرفتم� ال�� بالكيفية الغادرة املؤامرة هذه ع�� التعرف �� تو�� الكتابة

 . اليوم هذا أحدهم خالل من

 بصدام تتغ�ى أهزوجة ر�طالش يظهر  ثم

 ) حامينا أعدائك و�دم بينا س��  عدي أبو  (

 . و�صفق ف��ا يتغ�ى ا�خلد قاعة �� املجتمع ا�جمع وأخذ

 عتتس الفرصة. .. �ع�ي أظن ما مالحظات الرفاق من الحد يكون  ر�ما: صدام

 . .. إلــ إل رفيق طيب ..  حاضر�ن احنا �ع�ي الرفاق رادوا اذا أال 

 ا�جلوس منصة إ�� وتوجھ بيده وأشار 

 :وقال اليم�ى بيده ورقة يحمل الرفاق أحد ��ض

 �عد �� ورجعت ألك موجهة . ..  حز�ران ٥ �� رسالة رفعت عدي أبو  رفيقي(

 الرفيق وطبي�� توفيق طاهر  الرفيق من رد .. �� ورجعت أشهر  ثمانية

 أن �خ��ي �ش�ل لھ قلت وانأ آخر  �ش�ل صياغ��ا م�ي طلب طاهرلألمانة

 )أخرى  صيغة �� .. اليوم ذكرت ال�ي ...  األسماء
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 ..جي��ا .. الصيغة �عيد وال  أنطينياها :صدام رد و�ان

 لوحم منھ أق��ب املخابرات من عنصر  ولكن .. يقدمها ملن حائر  �ان والرجل

 أبتسم ..... ا�حضور  لهمهمة أستمع �عدما صدام رد و�ان صدام إ�� الورقة

 ..عر�ضة ابتسامة

 هاي مكتشف ال�� الرفاق أك��  من �ان.  ..  القيادة �� الرفاق .. اقالرف(

 )طاهر الرفيق هو  الزمرة

 ھأن اعتقد .. )البصر الكفيف الشاعر  ( ا�حدي�ي هللا عبد طاهر  أن و�بدو 

 الكالم �� املع�ي هو 

 ..  . واقفا ��ض ولهذا

 .. التصفيق من عاصفة وسط
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 ا�حدي�ي هللا عبد طاهر 

 ..األسماء لتشابھ ينتبھ لم .. مصدا إن و�بدو 

 �للهمي بالتلفون  يخابرهم .. نلومھ احنا .. زايد عل��م يثقل مرات ح�ى �ان(

 )لتقييما �� ي��يث بأنو  منھ ونطلب مكشوف وتأمركم مكشوف تكتلكم ترى 

 ليسو  املقصود أنا .. حولھ ا�جالس�ن يخاطب ا�حقيقي توفيق طاهر  ح�ن ��

  استغراب و�لھ أ�حدي�ي هللا عبد طاهر  إ�� نظر  ثم هو 

 چنا ما كنا احنا �شهر  ثمن قبل الرسالة ر�ما :صدام قال عندما ولكن

 ..  مكتشف��م

 العا�ي توفيق طاهر  ع�� نظره وركز  ..  اخطا انھ صدام أدرك وهنا

 .. العناصر  هل ع�� أزمة تفجر  طاهر  رفيق رادك ما يجوز  :قال ثم
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: ألمرا لتوضيح الكالم �� لھ لسماحا طالبا م�انھ من توفيق طاهر  ��ض هنا

 .عةالقا منتصف �� الذي امليكرفون  إ�� وتوجھ .. عدي أبو  رفيق �� اسمح

 

 العا�ي توفيق طاهر 

 نةأما مكتب طر�ق عن األو�� رسالتھ وصلت أنا طبعا توفيق: طاهر  يقول 

 بيدك انط��ا عهد أنطيتھ ع�� أكد حز�ران ٥ يوم الثانية الرسالة القطر  سر 

 . ..  .. النظر  �عيد ممكن لھ وقلت التغ��ات صارت فرصة رت��ماصا

 :وقال توفيق طاهر  كالم صدام قاطع

 عل��ا مكتوب. .. يذكر�ي حسن ع�� الرفيق ممكن إمامي الرسالة �انت

  ؟�ع� رفيق هاي �� .. تفصيليا الرسالة هذه تقرأ أن يفضل ف��ا و�قول 

 ..بالضبط أذكرها ما وهللا املجيد حسن ع�� عليھ يرد
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 إمامي �انت ولك��ا إقراءها لم. .. ف��ة قبل من: صدام

 صالح من �انت :حسن ع��

 السمرمرد صالح :توفيق طاهر 

 �حيح �عم :حسن ع��

 هاي ��: صدام

 الرسالة هاي �� :حسن ع��

 :الكالم �� توفيق طاهر  استمر 

 ��اف ليس إال  ليس الرفيق أصاب �غ�ن تتعلق عدي أبو  رفيق. .. والرسالة

 ومن ... �غداد إ�� ايران من انقل ليش تتعلق أخر  ��ي وال  خط��ة معلومات

 �� وهاي .. 

 ��م ال  حال أي ع��: صدام

 غاضبة �انت..  توفيق لطاهر  املوجهة صدام نظرات

 ..  التصفيق �� القاعة �جت

 ا�حضور  إمام صدام مالمح �غ��ت ولهذا

 راح ما آ�ي .. �عدكم الرفاق من احد أظن ما راح ما .. أتوقع ما �ع�ي .. ـال(

 و ان .. األكيد ال��ي لكن .. أخرى  فقاعة فيھ تظهر  يوم يأ�ي ما انھ أوعدكم

 �كمحز  والضم��وأن العقلية �� �امل استقرار  �� فيھ أوعد اقدر  إ�� ال��ي

 )و�نتصر و�تقدم سيستمر 
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  :صدام قال

 لرفيقا ولكن قولها يودون  كث��ة أشياء ذه��م �� والرفاق نكتفي له�ن أظن

 !! مقتنع�ن غ��  أنكم أم تقر�ر  �� يكت��ا أن أفضل مالحظات عنده الذي

 :وقال املجيد حسن ع�� وقف ال�حظة هذه ��

 صغ��ة مالحظة عندي إنا

  . ..  ع�� رفيق �عم صدام عليھ فرد 

 
 املجيد حسن ع��

 :املجيد حسن ع�� فقال

 لو  كنول نفسية اراتانكس لنا �سبب أ��ا أظن ما ذكر��ا ال�ي الفقاعة هذه

 مهما احد أي وال  نف��ي ألوم أر�د وال  القيادة لوم أر�د وال  ا�خلف إ�� نرجع

 نومؤمن� �حيح هو  ستعملھ ما و�ل �حيح القيادة عملتھ ما �ل الن يكون 
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 لهواا �شتم �� هو  طاملا السامرائي ا�خالق عبد وجود لكن. مطلق إيمان ب��ا

 ا�خالق عبد أعادة ع�� و�عمل الكرة يدو�ع أخرى  مرة ترجع الزم عناصر  اگو 

 نب��ات مو  عفوا ..  . القيادة انتباه أو  تنبيھ أرجو  فآ�ي..  أخرى  مرة السامرائي

 وضرورة السامرائي ا�خالق عبد مجددا يحاكم أن وضرورة. .. املسألة لهذه

 .السامرائي ا�خالق عبد �عدم أن

 !!! جيدامل حسن ع�� طلب ع�� والثناء التصفيق صوت و�عا��

 :صدام قال هنا

 ما.. نرحمو  ما أالن �عد .. حچولكم ما مثل هو  .. ا�خالق عبد حال أي ع��

 ا�خالق عبد بقاء عن األول  املسؤول آنا انو .  ..  . �لت ما أذا سر  أكتمكم

 .�� السامرائي

 .�حيح عملتھ ال�� :حسن ع�� الرفيق عليھ ورد

 :صدام فرد

 نانخسر  خاف كون  ال  ونگول  ..  هذي بعثيةال القيم �ع�ي..  قيم ضمن و�لها

 ضيةق ..  ال  �س.. نخسره الزم ما الصغ��هذا البع�ي هل �سببھ صغ��  �ع�ي

 .ع�� رفيق ��ي أي من أك��  �� وا�حزب الثورة أمن

 :قال الرفاق أحد

 حزبا� ع�� واملتآمر�ن ا�خونة بإعدام نطالب املناضل حس�ن صدام الرفيق

 املتآمر�ن مع أسمھ يرد من و�ل والثورة

 فورا صدام عليھ ورد

 . القيادة عن نيابة شارب كضبة م�ي لك ..  أكيدة .. أكيدة هذه
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 التصفيق �� القاعة واه��ت

 آخر رفيق ��ض ثم  

 أموري رفيق �عم: صدام لھ فقال

 تحية توجيھ املؤتمر  من نر�د عدي أبو  رفيق حقي إسماعيل أموري فقال

 بتحية وا�حضور  املؤتمر  يخرج أن نرجو و  البكر  حسن احمد القائد لألب

 حس�ن صدام القطر  سر  أم�ن للرفيق

 هينة هذه: صدام عليھ فرد

 دتأ ال�ي ا�حوافز  ع�� مستقبال  تطلعنا أن القيادة من ونرجو  :أموري فقال

 من و�عت��ها خط��ة بادرة هذه ألن قطر�ة قيادة أعضاء خمس خيانة إ��

 ..ا�حزب واجهت ال�ي املواقف أخطر 

 ..رفاق هذا عن نفتش وچنا واحد واحد استدعيناهم إحنا: عليھ صدام دور 

 أ�لھ ..  األسئلة �� بمعلوماتھ أشككھ أن القيادة امام حاولت هذا أحدهم
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 .. عدي أبو  رفيق ال  يگ�� تكتل خاف لقاءات خاف �ع�ي.. لقاءات اخاف ال 

 اتصلت بيمن �سأل واحد و�ل األدوار  ونوزع اجتماع چنا .. لقاءات أشلون 

 ممعلوما�� .. عن بمعلوماتھ أشككھ أن حاولت �ع�ي ��ي وأخر .. كسبت ومنو 

 ما.. �ان ما �س .. محجوب ومحمد حس�ن عدنان عن اعتقلوا ال�� ذولھ

 زبا�ح ضد خونة متآمر�ن أ��م حقيقة �� �شك أن �� يحالفنا .. ا�حظ �ان

 رار االستج إال  تآمرهم ألسباب أالن ح�ى قيمة ذو  سيا��ي سبب أي يذكر  ولم

 قيادة صارعضو  ما �عد األخر  و�عضهم قيادة عضو  يكون  ما قبل لبعضهم

 خاص أسلوب ومن

 ..أخر رفيق و��ض

 .. رفيق �عم صدام لھ وقال

 

 انت� الرو��ي واألدب الروسية الثورة �� ستال�ن .. عدي أبو  رفيقيفقال: 

 ر�قط ع�� علنا رأينا كما واليوم .. استثنائي لغرض ستالينة فعاليات لھ
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 أرجو  لذلك .. فعالية خ��  .. ممارسة خ��  ا��ا ا�خونة هوالء مع القصاص

 أسھر  يقطع عدده بلغ ومهما املتآمر  الفصيل حجم يكن مهما أنھ القيادة من

 اال�شقاقات صورة .. السوداء �شر�ن ردة صورة الن .. عدده بلغ مهما ..

 بو أ رفيقي فأضرب أالن ح�ى األذهان �� ماثل سينمائي شر�ط مثل تدور 

 كبقيادت مؤمن�ن .. خلفك البعثيون  �لنا ونحن أضرب .. حديد من بيد عدي

 مؤمن�ن وأنما .. الز�ف و  املجاملة قبيل من ليس .. بقيادتك مؤمن�ن  ..

 .. علمتمونا انتو  ألنھ .. أطالقا الر�اء قبيل من وليس وواقعيا حقا أيمانا

 ئمباد وعلمتمونا ال��بية اليبأس وعلمتمونا االقتحامات أطر  علمتمونا

  .. وشكرا .. حديد من بيد أضر�وا .. و�اكم نتجامل فما .. الصراحة

 ا�حزب بتقاليد االل��ام من �� أيدي ذلك �� بما تأييد هو  صدام رد و�ان

 دور  أي .. تموز  ١٧ �� حچيتھ ال�� بالكالم �لت ما مثل رفاق ولذلك الثور�ة

 لعملل ���ئ أن ينب�� ال  الدولة و�� ا�حزب �� األول  ال�خص بھ يقوم مبادر 

 .. الطر�ق �� أل��ا ا�جما�� العمل ومبادئ ا�جما��

 ..القاعة من وخرج .. مقعده من برزان ��ض وهنا

 ..املؤتمر ان��اء ع�� أشارة و�انت

  :وقال الطاولة األيمن الكب��  بأصبعھ صدام وضرب

 األسلوب نحتاج وأنما ا�خونة مواجهة �� ستال�ن أسلوب احنا نحتاج ما

 ا�خونة مواجهة �� البع�ي

 ..التصفيق �� القاعة و�جت
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 ..صدام ��ض

 ..ا�جميع و��ض

 ..واحدة رسالة ذات واحدة عر�ية أمة ..  الشعار  وردد

 .. ا�حضور  وكذلك

 

 !واحدة رسالة ذات .. واحدة عر�ية أمة

............................................................................................... 

 مالحظة: 

 املوسع األستثنائي االجتماع فيديو  املوضوع مفّرغ من شر�ط −

 عام تموز  ٢٢ �� الشعب وقيادات املتقدم وال�ادر  القطري  للمؤتمر 

١٩٧٩. 

  .الشاهد محمد لل�اتب �عود ا�حوار  فكرة- −
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 .. عن حممد عايش توضيح

 خونة ورفاقھ عا�ش محمد �ان هل .. ا�شي��دد عن محمد ع الؤ سهناك 

  ال؟ أم للرئيس

 يمكن اإلجابة ع�� السؤال �التا��:

 صعبة )ا�حس�ن عبد م�� اع��افات(أي  الرواية تجعل أسباب عدةهناك 

 :م��ا نقطة �ل سأفصل التصديق

:
ً
 أوال

 نتوك. �ح��ا �� للشك يدعو  ماحصل رواية �� الرسمية املصادر  تناقض 

 كرتذ فقد“ البعث حزب تدم�� “ فصل من التا�� ا�جزء �� ذلك ا�� أشرت قد

 البكر  حسن أحمد �عدل أن طرح أنھ اع��افاتھ �� يقول  تردد �عد م��“ أن

 كتاب �� مطر  ادؤ ف ح�ن ��، “ املتآمر�ن“ بتأييد و�بدو  باالستقالة قراره عن

Saddam Hussain: the Man ،the Cause and the Future  م�� أن يقول 

 القرار  يكون  وأن األستقالة مسالة ع�� تصو�ت يتم أن ع�� واصر  وقف

 املتآمر�ن“ بقية موقف أيضا مطر  يذكر  ولم م�� يذكره لم وهذا باالجماع

 ذاكرة �� محطات كتاب �� رمضان ياس�ن طھ ح�ن ��، م�� ذكره الذي“

 حديث من جانبا اكتشف حس�ن صدام أن �غموض يكتب حس�ن صدام

 ذكر ي لم رمضان، ��يء ب�ل القيادة أمام ويع��ف ي��ار  بھ واذا التآمري  م��

 حديث“ عن يتحدث بل مطر  ذكر  كما البكر  استقالة ع�� اع��ض م�� أن

 نع البكر  ل��اجع طرحا أو  اع��اضا وليس األجتماع نفس �� مل��“ تآمري 

 مل وهذا القيادة أمام ��يء ب�ل اع��ف م�� أن رمضان يقول  ثم استقالتھ

  يذكره ولم ��وم مطر  يذكره
ً
 غتيالا محاوالت كتابھ �� التكر��ي برزان أيضا
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 بقية أمام اع��ف أنھ فمعناه �حيحا هذا �ان فاذا ٢، حس�ن صدام

 كتا�يل مناقضا هذا و�بدو  األجتماع ذلك �� موجودين �انوا الذين املتآمر�ن

 ذلك �� م�� عل��م اع��ف الذين فاملتآمر�ن منطقيا غ��  أنھ كما و�رزان مطر 

 �� وزراءال لرئيس نائبا ا�حمدا�ي عدنان كتعي�ن �عده ترقي��م تم األجتماع

 �عد أال  عل��م القبض يلق ولم متآمرون وهم ترقي��م تم فلماذا ١٧/٧/١٩٧٩

 دامص لصا�ح أنفسهم املتآمرون فيھ صوتوا الذي الثا�ي األجتماع من أيام

 ماعاجت �� نفسھ الرئيس حديث وحسب م�� اع��افات حسب حس�ن

 أو�� تحليل ا�خيانية املؤامرة'  عن ١٨/٨/١٩٧٩ �� القطر�ة القيادة

 لم ا�خونة أولئك أن �عرفون  وانتم“ يقول  حيث' املستخلصة والدروس

 ��ع صوتوا وقد األنتخاب، واثناء قبل حس�ن صدام اختيار  ع�� �ع��ضوا

 لذيا الوقت �� السر  أم�ن ونائب السر  أم�ن ع�� األجماع لتحقيق األنتخاب

 مارتباطا�� من مهم جانب تب�ن وهكذا .. الغادرة مؤآمر��م فيھ �عدون  �انوا

 “ التحقيق ع�� نطلع أن قبل ح�ى وا�خارجية، األجنبية

 من وداءالس النقطة �عنوان فصل �� التكر��ي برزان الرئيس شقيق يذكر  و 

 “ حس�ن صدام اغتيال محاوالت“ كتابھ
ً
 يھف تفحصنا ولو  م�� ذكره موقفا

  دوايب
ً
 نأ ع�� اتفقوا. .. السر�ة ال�جنة اجتماع �عد“ يقول  فهو  متناقضا

  ا�حاضر�ن األعضاء �ل يتخذ
ً
  موقفا

ً
 املناضل األب طرح حالة �� موحدا

 املوقف هذا بطرح مشهدي م�� و�لف . مسوولياتھ عن التخ�� �� رغبتھ

 األعضاء يبادر  أن ع��، املوضوع اثارة عند للقيادة اجتماع أي داخل

 م�� لطرح التاييد هو  األعضاء واجب أن أي.. “ تاييده ا�� ألخرونا

  وجعلھ البكر  استقالة رفض ع�� املتامرون اتفق أن و�عد
ً
  موقفا

ً
 موحدا

  األع��اض هذا بأثارة يقومون  الرئاسة ا�� صدام وصول  لتعطيل
ً
 �� فعال

 الفصل كامال مرفق في نھلیة ھذا الحزء من ھذا الفصل۲ 
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 ��ع يصوتون  األجتماع نفس و�� مقنع تفس��  دون  ومن لك��م األجتماع

  ؟األجتماع نفس و�� ؟موقفهم غ��وا فلم ؟استقالتھ ع�� وافقةامل

  التكر��ي برزان ذكر 
ً
 غ��ةص قصاصة خالل من تم املوامرة اكتشاف أن أيضا

 واملوقف باالحراج م�� شعر “ برزان ذكر  حيث عا�ش ملحمد م�� كت��ا

 عا�ش، محمد ا�� سلمها صغ��ة، ورقة يكتب أن ا�� دفعھ مما املفضوح،

 أر�د... مكشوفا صار  واليوم البارحة اجتماع �� دوري أن“ :ارةعب تضمنت

 وملاذا... “ :عا�ش محمد أجابھ“ ؟.. تن�ح بماذا. .. استقالة أقدم أن

 “ ؟... علينا األمور  تفج��  أتر�د �ست�جل،

 و  مطر  عن واختلفت مشهدي ا�حس�ن عبد م�� اع��افات طابقت الرواية

 لم ملاذا التساول  وهنا الصغ��ة ةالقصاص قصة يذكرا لم اللذان رمضان

  أذن؟ رمضان ياس�ن طھ يذكرها
ً
 �انت الصغ��ة الورقة تلك أن خصوصا

 الورقة هذه نافذة ع�� “ يذكر حيث“ املؤامرة“ اكتشاف �� السبب ��

 السوداء، النقطة تلك حجم لتحدد املخابرات رئاسة أطلت، الصغ��ة

 ةالصغ��  القصاصة كتشافا كيفية برزان يذكر  لم“ وزم��ا وامتدادا��ا،

 ماحدث أن متقدم حز�ي من أنا سمع��ا ال�ي الرواية أما.. اكتشفت وم�ى

 ر البك عرض أن �عد انتخابات؟ تجري  ال  لم ف��ا ذكر  قصاصة مررت أنھ هو 

 .كث��ة برووس األطاحة �� السبب و�انت استقالتھ

:
ً
 ثانيا

 عرض� لم الثورة قيادة مجلس من واحد عضو  اع��افات عرض عدا

 عندما معروف كما بل. عا�ش محمد وم��م األر�عة القيادة أعضاء اع��افات

 أن م��م أحد �ستطع فلم األفواه مكممي �انوا ��م األعدام حكم تنفيذ تم

 ظر أن (. اعدامھ قبل الشهادة يردد أن ح�ى أو  برأتھ �علن أو  نفسھ عن يدافع

 ). السابق النفط وز�ر  الكر�م عبد تايھ شهادة
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ً
 :ثالثا

 �� الكر�م عبد تايھ ا�خاصة املحكمة عضو  احدهم أ�خاص ثالثة شهادة 

 نأ وذكر  موامرة وجود أنكر  البغدادية فضائية من للتار�خ برنامج مع لقاء

 يتس�ى لم ا�خاصة املحكمة أعضاء وان سابق �ش�ل معدة �انت األح�ام

 نفس قبل من باالعدام حكموا الذين ا�خمسة القيادة أعضاء مقابلة لهم

 ٣السامرائي احسان وهما ��ا ال��امهم �جنوا أثن�ن وشهادة. املحكمة

 راأنك وكالهما البغدادية قناة من عرضت ال�ي األمامي شاكر  سليم وشهادة

 . موامرة وجود

:
ً
 را�عا

 ا�خالق وعبد .. املوامرة تلك �� بتورطھ السامرائي ا�خالق عبد أ��ام

 ةالقومي القيادة وعضو  خمسيناتا� �� صدام الرئيس مسوول ( السامرائي

  �ان )والقطر�ة
ً
 مراقبة وتحت ١٩٧٣ عام منذ أنفرداي ��جن م�جونا

 ح�ىو  ال�جن �� وهو  بھ األتصال املتامر�ن من أي �ستطيع فكيف مشددة

  اختياره �� يفكرون �انوا هم لو 
ً
 أنھ اهذ فال�ع�ي برزان ذكر  كما لهم زعيما

 ألعداما حكم و�نفذ ��م��م بنفس متھمحاك لتتم معهم متامر  هو  أو  سيوافق

 دقباال  أو  الرواية اختلق م�� أن ذلك مع�ى حقيقية غ��  املوامرة �انت اذا.بھ

  ضوالتناق بالتلق�ن تو�� �غرات هناك املوتمر  شر�ط �� .. الرواية لقن
ً
 فمثال

 يةم��ان �انت أ�خاص لرشوة تافهة مبالغ �انت م�� ذكرها ال�ي املبالغ

 أن �طالشر  من يبدو  وكما. الدنان�� بمالي�ن �عد تصرفهم حتت ال�ي الدولة

 البا�� انةخي عن روايتھ باح�ام مل�� أو�� فكأنھ النقطة لتلك انتبھ الرئيس

 �� التزال املبالغ �انت ذلك ورغم ازدات املبالغ أن م�� فذكر  الرفاق من

 .املتامر�ن بمناصب �ان من لرشوة قليلة نظري 

 الحظ نھایة الفصل. –نفى احسان السامرائي في تصریح للشرق األوسط اشتراكھ في المؤامرة ۳ 

۲۹۹ 
 

                                                            



 �� سور�ا ا�� خلسة يذهب �ان عا�ش محمد أن م�� ذكر  أخر  مقطع ��

 صعبة رواية و�� ١٩٧٨ عام قبل سور�ا مع متازمة األمور  �انت وقت

 جزء و ه الذي النظام ضد يتامر  وهو  التسلل وز�ر  �ستطيع فكيف التصديق

 ومن ؟أحد انتباه يث��  أن دون  من معھ متازمة األوضاع �انت بلد ا�� منھ

 املخابرات؟ جهاز  علم دون 

 قالف الزمرة هذه كشفوا الذين أك��  من العا�ي طاهر  أن الرئيس ذكر  كذلكو 

 �قول و  هاتفيا ف��م يتصل �ان .. نلومھ ونحن .. زايد عل��م يثقل ح�ى �ان“

 “ يمالتقي �� ال��يث منھ ونطلب مكشوف وتأمركم مكشوف تكتلكم لهم

 همكشف �� العا�ي طاهر  ودور  املتامر�ن عن رسالة بوجود يو�� حوار  و�عد..

 عدي و أب رفيق. .. الرسالة“ فيقول  الشر�ط نفس �� ذلك العا�ي طاهر  ينكر 

 ھان أي“ خط��ة معلومات ف��ا ليس إال  ليس الرفيق أصاب �غ�ن تتعلق

 العصيبة الساعة تلك �� ذلك أحد ي�حظ لم لكن الرئيس قول  ناقض

 امأم واقف من م�� وقوف محل �غي��  هو  التلق�ن عن األخرى  والنقطة..

 يخفي مكتب خلف الصورة من يبدو  وكما الرئيس محل جالس ا�� املنصة

  الرئيس جلس فلم. ا�خلد قاعة �� موجود للملقن م�ان وجود
ً
 نزل  ثم أوال

 م�ان �� التغي��  هذا لم أخرى  مرة صعد ثم محل م�� يجلس أن وطلب

 مقطع يوجد الشر�ط مراجعة �عد ب الكتا أحد ذكر  ؟والوقوف ا�جلوس

 . الرئيس جلوس محل م�� جلس أن �عد امللقن صوت فيھ ماعس يمكن

:
ً
 واخ��ا

ً
 خامسا

 ألخ�� ا ا�جزء �� ذكر��ا ال�ي نتائجھ عدا يمثل القاعة تلك �� حدث ما أن �� 

 همةم األو�� مهمتھ للرئيس تا�ع بحزب واستبدالھ البعث حزب تدم��  و��

 ف��ين تحليل يمتقد يحاول  ملن نظري  وجهة من يفيد، قيادية وليست أمنية

 وسأعود سابقا عرضت كما خصوصا �خصيتھ من ملحة عن نظرة بالقاء

 
ً
 ... عا�ش محمد وقلب عقل �� سوداء نقطة أشوف قولھ لذلك الحقا
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 القائد األب“ البكر حسن أحمد فيھ �علن ١٧/٧/١٩٧٩ بتار�خ ا�جمهور�ة جر�دة عدد

 ا�جمهور�ة ورئاسة لثورةا قيادة ملجلس رئيسا حس�ن صدام“ انتخاب“ و استقالتھ“
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م�� عبد ا�حس�ن مشهدي عقد اجتماع القيادة  “ اع��افات“ كما ورد ��

وتم فيھ أنتخاب الرئيس باالجماع أي أن  ١٢/٧/١٩٧٩القطر�ة بتار�خ 

 مما يث�� التساول عن ملاذا.. املتآمر�ن أنفسهم انتخبوا الرئيس و�االجماع

عدنان ا�حمدا�ي بمنصب نائب  ولم ع�ن .. انتخبوه وهم متآمرون ضده؟

 رئيس الوزراء وهو �عرف أنھ متآمر ضده؟
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 نفي املؤامرة

وهو احسان  األستثنائي األجتماع �� اسمهم ورد الذيننفى الحقا احد 

 حسبت ذكرها �ان النتقادات عوقب أنھ و�بدو  موامرة وجودالسامرائي 

 :فيما ي�� نص املوضوع الذي �شرتھ الشرق األوسط ..  عليھ

.................................................................................................. 

 و�جنھ اعتقالھ قصة يروي سابق �ع�ي مسؤول

 صدام سموك لقد اعتقالك؟ سبب �عرف أن تر�د هل“ �� قال صدام

 “ البصرة

 �� أدخلتھ البعث عمل ألسلوب انتقاداتھ إن يقول  السامرائي إحسان

 النظام مع مشا�ل

 * سليف�ن بي�� : البصرة

 مسؤوال  �ان الذي السامرائي، وفيق إلحسان بالنسبة ال�حظات اصعب

 عندما ١٩٧٩) تموز ( يوليو  �� �انت البصرة، بمدينة البعث حزب �� بارزا

 ان� ال�ي با�جر�مة يبلغ لم انھ رغم باالع��اف، وامر  عليھ القبض القي

 رفاقھ عم مذهوال  يقف �ان انھ إحسان يتذكر . بارت�ا��ا �افاالع� منھ مطلو�ا

 صدام حملة ان الوقت ذلك �� يدركوا لم الذين البعث حزب �� القادة

 .�عد تبدأ لم خصومھ من التخلص �غرض للتطه��  حس�ن

 معصوب �خصا يقتاد وهو  االمن اجهزة بأحد ضابط مفاجئة بصورة دخل

 نھا السامرائي قال. “ بذنبھ �ع��ف لم“ ايضا ال�خص هذا ان وقال العين�ن

. “ عليھ الرصاص اطلقوا“ العين�ن املعصوب ال�خص بقتل االوامر  سمع

 شعر  .املعتقل عنق ا�� الكالشنيكوف بندقيتھ يوجھ وهو  ا�حارس شاهد ثم
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 ثالثة اعدموا ا�حراس ان وقال وجهھ ع�� والبارود بالدم السامرائي

 بقية االمن جهاز  �� الضابط ابلغ ذلك عند. دقائق ثالث خالل ا�خاص

 اذا املص��  نفس سيواجهون  بأ��م زنزانا��م ا�� إعاد��م قبل املعتقل�ن

 .االع��اف رفضوا

 نا البعث، حزب بأف�ار  بقوة يؤمن �ان الذي السامرائي، إحسان يتوقع لم

 اطالب �ان ان منذ ا�حزب صفوف �� انخرط انھ خصوصا مص��ه هذا يكون 

 ا�حكم ع�� ١٩٥٨ انقالب وقع وعندما. ١٩٥٦ عام وسطةاملت املرحلة ��

 دماعن عمره من الثا�ي العقد بداية �� و�ان مراهقا، السامرائي �ان املل�ي

 ع�� االستيالء حاولت البعث �حزب تا�عة مجموعة مع ١٩٦٣ عام اعتقل

 ا�حكومة ضد املقاومة اعمال خالل البصرة مدينة �� االذا�� البث محطة

 .الوقت ذلك �� البالد تحكم �انت �يال العسكر�ة

 طھتور  الوقت ذلك �� شاع الذي حس�ن صدام ال�جن �� السامرائي التقى

 نتك لم. قاسم الكر�م عبد السابق العرا�� الرئيس الغتيال محاولة ��

 اسةالسي يناقشون  املعتقلون  و�ان قاسية الوقت ذلك �� االعتقال ظروف

 البع�ي جانب ا�� بوجوده اهتماما دىاب فقد السامرائي، اما. باستمرار

 من مصدا. البالد رئيس الغتيال محاولة �� بالتورط م��ما �ان الذي الشاب

 اطاوس �� الدنيا بالكوادر  خاصا اهتماما وابدى االسماء يتذكر  �ان جانبھ

 .البعثي�ن الناشط�ن

 �دية� خصھ قد للرئيس، نائبا اصبح الذي ،صدام ان قائال  السامرائي يتذكر 

 يقول . السبعينات �� عقد البعث �حزب مؤتمر  خالل نادل مع لھ ارسلها

 )السامرائي( انھ و�� وا�حة �انت الهدية تلك وراء الرسالة ان السامرائي

 ءازا بالفخر  �شعر  ان يجب وانھ لصدام بالنسبة مفضال  �خصا �عت�� 

 و�ضيف. الدولة �� مهما �خصا اصبح انھ خصوصا بھ صدام اهتمام

 صا�حل يصوتوا �ي لآلخر�ن رسالة بمثابة ايضا �انت الهدية ان ئيالسامرا
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 ماتما مختلفا بات صدام و��ن بينھ التعامل ان السامرائي و�قول . صدام

 الا�ح عليھ �ان عما مختلفة بصورة اليھ ينظر  صدام بدأ ان �عد ذلك �عد

 ازدواج من �عا�ي حس�ن صدام ان السامرائي �عتقد اذ السابق، ��

 عندما البصرة بمدينة عسكري  للواء قائدا السامرائي �ان. ةال�خصي

 التالية عاما ١١الـ ف��ة وخالل. ١٩٦٨ عام السلطة ع�� البعثيون  استو��

 حصلو  املح�� املستوى  ع�� البعث حزب �� مناصب عدة تقلد اعتقالھ ح�ى

 امرائيالس �ان. اآلن سردها �� يبدو  ما �� با�حرج �شعر  لكنھ ألقاب عدة ع��

 ةبمدين الرئيسية ال�حيفة لتحر�ر  ورئيسا ا�حاكم املجلس �� عضوا

 ملحطة مديرا كونھ عن فضال  رئيسية مجلة تحر�ر  عن ومسؤوال  البصرة

 �ان حيث البعث، حزب ميليشيات قائد ونائب باملدينة االذا�� البث

 ع�� بالفعل بارزة �خصية السامرائي و�ان. االستخبارات عن مسؤوال 

 .ةاملدين مستوى 

 �انو  مهابا �خصا �ان انھ السامرائي يتذكرون الذين البصرة س�ان و�قول 

 
ً
 ةبقياد وثيقة صلة وع�� سر�ة وملفات وثائق ع�� باإلطالع لھ مسموحا

 �ان الذي ا�حزب جهاز  من جزءا �ان انھ ينكر  ال  انھ كما. �غداد �� ا�حزب

 نأيال اول يح باستمرار  ظل انھ ا�� اشار  لكنھ وقسوتھ، بوحشيتھ معروفا

 د�عتق االمر  واقع و��. ا�حزب جهاز  يرتك��ا ال�ي التجاوزات عن بنفسھ

 خط حول  ��ا تقدم ش�اوى  �سبب �ان ١٩٧٩ عام �جنھ ان السامرائي

 مشاعره ب�ن املوازنة عليھ الصعب من �ان انھ قائال  وأضاف. ا�حزب

 ا�� فر والس ا�حز�ي دوره عن التخ�� �� فكر  انھ و�قول . وواجباتھ ا�حقيقية

 يواصل لم لكنھ االدب، �� متقدمة دراسة إلجراء سابقا الشرقية أملانيا

 ةهو  بوجود �شعر  بدأ التحديد وجھ ع�� الوقت ذلك �� انھ و�رى . دراستھ

 .فعلبال انجازه امكن وما املثل و��ن والواقع املرفوعة الشعارات ب�ن واسعة

 �� البعث �حزب ا�جديد املتحف أن من السامرائي ش�ا ١٩٧٧ عام و��

 راقالع ووسط العاصمة �� تجري  ال�ي لالحداث زائدة اهمية يو�� �ان �غداد
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 اايض ممثلة البصرة مدينة تكون  بأن وطالب االخرى، املناطق حساب ع��

 السامرائي آراء ووصلت. البطولية واعمالھ ا�جنوب مآثر  من الكث��  وقدم

 يماف ووافق الوقت، ذلك �� للعراق رئيسا �ان الذي البكر، حسن احمد ا��

 الرجل وقتذاك �ان الذي صدام، ان اال  نقاط، من ف��ا ورد ما ع�� يبدو 

 ان الوا�ح فمن مكتبھ، ا�� السامرائي إحسان استد�� العراق، �� الثا�ي

 ضباغ ابدى لكنھ املتحف، �� للبصرة م�ان بتخصيص صدام ابلغ البكر 

 ثمة بأن شعر  صدام فإن السامرائي، العتقاد وطبقا. الفكرة هذه تجاه

 
ً
 �� تحول  نقطة بمثابة ذلك �عد حدث ما السامرائي اعت�� . لسلطتھ تحديا

 ملھو�ح الشعور  هذه يخ��ن  فإنھ يضايقھ بما �شعر  عندما فصدام مهنتھ،

 امع مطلع لھ كتب فقد اخر، نزاعا �� صدام مع السامرائي ودخل. االبد ا��

 مشبوهة معلومات ا�حزب يوزع ان“ املخجل“ من انھ فيھ اورد خطابا ١٩٧٨

 هدد السامرائي ان بل ا�حزب، �� قيادي عضو  حول  مخ��  من واردة

 ان السامرائي وقال. بيتھ �� معتكفا التا�� االسبوع وق��ى باالستقالة

 لكنھ رأيھ، عن العدول  ع�� �حملھ �غداد من ارسلوا ا�حزب �� مسؤول�ن

 بأن موابلغه“ القمعية كتي�اتالت“ هذه مثل االساس �� �عارض انھ لهم قال

 ان يدب ،“ فا��ي اسلوب الضغوط وتكتي�ات واالب��از  املخ��ين استخدام“

 .لھ ادانة وكأ��ا بھ ملتصقة صارت العبارة هذه

 ايام ار�عة و�عد ،١٩٧٩) تموز ( يوليو  ١٦ �� للعراق رئيسا صدام واصبح

 غداد� ا�� ليال  بالتوجھ �عليمات البصرة �� لھ وزمالء السامرائي تلقى

 نم خليطا ليجدوا العاصمة ا�� ووصلوا طارئ، حز�ي اجتماع �� للمشاركة

 وزعماء ا�حزب �� قياديون  وأعضاء عسكر�ون  ضباط بي��م املشارك�ن

 وأحاطت ا�جنود من مجموعة االجتماعات قاعة ودخلت. عشائر

 مخطط“ وجود حول  خطاب إلقاء �� و�بدأ صدام يظهر  ان قبل باملشارك�ن

 يكون  ان �عدو  ال  االمر  ان السامرائي اعتقد. “ والعراق ا�حزب �دف�س�

 بات،املناس هذه مثل �� لالس��الك فقط �ستخدم لها مع�ى ال  عبارات مجرد
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 من ا�جنود واقتاد. معھ �انت قائمة من اسماء قراءة �� بدأ صدام ان إال 

 .صدام قائمة �� اسمھ ورد من �ل القاعة داخل

 �غداد �� مب�ى ا�� العين�ن معصوب االخ��  واقتيد رائيالسام اسم صدام قرأ

 .م��م طلب بل ،“ خونة“ بأ��م ووصفوا للضرب املعتقلون  فيھ �عرض

 ماع فكرة اد�ى لد��م تكن لم املعتقل�ن ان إال . نقاش اي دون “ االع��اف“

 .بھ االع��اف م��م مطلوب هو 

 و ا االو�� الليلة خالل املب�ى ذلك من االول  الطابق �� اإلعدامات و�دأت

 معتقل اول  إعدام و�عد زنزانا��م من معتقال  ٤٠ حوا�� جمع تم فقد الثانية،

 يبنص. املص�� نفس ليواجها املجموعة وسط من آخر�ن اثن�ن اقتياد جرى 

 توجھ لم واحدة دقيقة �ان اسبوع�ن حوا�� �عد املحاكمة من السامرائي

 �عرض لم بل املحكمة، �� عدفا هناك يكن ولم رسمية ��مة اي خاللها لھ

 اليھ وجھ املحكمة �� مسؤوال  ان هو  حدث ما �ل ان اذ العتقالھ، سبب اي

 اخرج. مذنب غ��  بأنھ السامرائي ليجيب ال، ام مذنبا �ان اذا ما حول  سؤاال 

 املحكمة قرارات تليت اعيدوا وعندما املحكمة قاعة من ورفاقھ السامرائي

 .سنوات ١٠ بال�جن ائيالسامر  ع�� وحكم امل��م�ن ع��

 القضبان خلف قضاها ال�ي السنوات عن الكالم يجد السامرائي يزال وال 

 وا�حبس واالزدحام والضرب السيئة املعاملة يتذكر  يزال ال  اذ صعبا،

 ستة د�ع ز�ارة السامرائي تلقى بالفعل نفسيا �عذيبا �ان الذي االنفرادي

 و�ان العين�ن معصوب و وه مكتب ا�� ونقل �جنھ ف��ة بداية من شهور 

 املكتب ا�� زنزانتھ من اقتاده الذي ال�خص لھ او�ح عندما مصغيا

 عم حديثھ وخالل. االمر دعا ان بقتلھ لھ �سمح سلطة يملك انھ املذكور 

 معصوب يزال ال  والسامرائي املكتب ا�� آخر  �خص دخل ال�خص هذا

 انھ كتب؟امل دخل الذي ال�خص صوت معرفة من تمكن انھ إال  العين�ن،

 خيانتك �� ما �عرف ان تر�د هل: قائال سألھ الذي حس�ن صدام صوت
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 علمنا“ :حس�ن صدام قال ثم بااليجاب، السامرائي رد اعتقالك؟، وسبب

 نابأن ا��متنا“ قائال صدام واصل ثم. “ البصرة بصدام ينادونك الناس ان

 :مصدا قال ثم ،“ اقتلو�ي خائنا كنت اذا“ :قائال السامرائي ورد ،“ فاشيون 

 قائال  عليھ رد صدام ان إال  بنعم، السامرائي وأجاب. “ تموت؟ ان تر�د هل“

 كدامؤ  شعرة، شعرة رأسھ يتساقط ان ا�� االبد ا�� ال�جن �� سيضعھ انھ

 خلف خاللها سيظل ال�ي السنوات طيلة يوم �ل سيقتلھ بذلك انھ لھ

 ..  اشيئ لك اقول  ان اود“ :قائال للسامرائي حديثھ صدام واختتم. القضبان

 ر�ما وهذا وا��متنا خنتنا لكنك السابق، �� باالرتياح تجاهك اشعر  كنت

 .“ لسانك قطع �� يتسبب

 بمناسبة عفو  بموجب ١٩٨٣) نيسان( ابر�ل ٢٨ �� السامرائي سراح اطلق

 السفر  من حظر  حيث البصرة ا�� ذلك �عد وارسل صدام، ميالد عيد

 ونھك من اك��  فنان بأنھ شعوره و�سبب. من�لھ عن �عيدا التحرك او  خارجها

،
ً
 شر الن هو  اآلن فيھ يأمل ما و�ل باستمرار  يكتب السامرائي بدا سياسيا

 القمع من عانوا الذين العراق وفنانو  كتاب يجتمع ان و�ق��ح والسفر،

 للقيام وحن �سفينة اشبھ كب��ة سفينة �� تقر�با قرن  ر�ع مدى ع�� والرقابة

 يء��� �شعر  ان نر�د“ :السامرائي و�قول . شهور  ستة ملدة المالع حول  برحلة

 كنول. .. النساء تتحدث ان نر�د ..  التعب��  حر�ة نر�د والتحرر، ا�خالص من

 االشياء نرى  ان يمكن هل ا�حلم، هذا تحقيق امكن اذا ح�ى هو  سؤا��

 ازاءه �شعر  وما محنتنا هذه ..  االصدقاء من الكث��  مات مختلفة؟ بصورة

 .“ ال�ابوس هذا نن��ى ان فقط نر�د. ا�حزن ب

 “ بوست واشنطن“ خدمة* 

 “ األوسط الشرق “ بـ خاص
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انا اعرفهم من أعينهم. لو يصطفّون امامي خمسة آالف ، المرضى“ 
واحد. فأنا استطيع ان اكشف ما في قلبه من خالل عينه. اال حين يغطي 

 “ يح النظارة عن عينيهعينيه بنظارة سوداء. عندها اطلب اليه ان يز

 صدام حسين 

 ٥/١/١٩٨٢ 
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 يث��  يضاأ فهو ، األستثنائي األجتماع ع��ا تمخض ال�ي النتائج ا�� باالضافة

 اثار��ا، ع�� القاعة �� �ان ممن أحدا يجرؤ  لم �ساؤالت، عدة �ساؤالت

 وعدم األ��ام مقعد �� �انوا اليوم ذلك �� ا�خلد قاعة �� ال�ل أن حيث

 ز�جام �انت وال�ي فعلهم ردات �� وا�حا �ان امامهم سيحصل بما عرف��مم

 من وصراخا والب�اء ال�حك من وهست��يا وا�خوف والذهول  الدهشة من

 .املنصة وسط �� وحيدا قاضيا أمام الشعارات

 ماحصل؟ حقيقة ما �� التسأوالت تلك أحدى

 و  ا�حس�ن دعب م��“ اع��افات“ أولها، ماحصل �سرد روايات عدة هناك

 �� حطاتم كتاب �� رمضان ياس�ن طھ كت��ا ال�ي املقدمة �� وردت والثانية

 :Saddam Hussain كتاب �� مطر  فواد ماكتبھ والثالثة حس�ن صدام ذاكرة

the Man ،the Cause and the Future مع حديث ع�� فيھ استند وال�ي 

 .انذاك الداخلية وز�ر  شاكر  سعدون 

 يوم �� مجتمعة القيادة �انت“ فيقول  رمضان نياس� طھ القصة يروي

 عن البكر  حسن أحمد املرحوم تخ�� موضوع ملناقشة، ١٢/٧/١٩٧٩

 ذاوا حس�ن صدام للرفيق مرضية السباب والدولة ا�حزب �� مسؤوليتھ

 جانب من تظهر  والثورة ا�حزب ضد تحاك ال�ي املؤامرة جوانب ببعض

 ةالراي �سليم عملية يقود أن ل حاو  الذي مشهدي ا�حس�ن عبد م�� املتآمر 

 اذاو  معھ، تآمرت ال�ي الزمرة وتخدم تخدمھ تآمر�ة اتجاهات ا�� واملسؤولية

 من اجانب اكتشف أن �عد صوتھ باع�� يقول  حس�ن صدام القائد بالرئيس

 فوقع. .. حادة ن��تھ و�انت“ نتعامل من مع �عرف أننا قم“ التآمري  حديثھ

 ��ع �سقط بھ واذا.. املدو�ة القنبلة موقع يمشهد م�� املتآمر  ع�� كالمھ

 يردد وهو  و�صرها القيادة سمع أمام ��يء ب�ل ويع��ف متخاذال  كرسيھ

 السقوط بداية املشهودة ا�حادثة هذه �انت وقد“ ��يء �ل انت�ى لقد أذن“
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 وامتدادا��ا خيوطها جميع كشف تم حيث املتآمر�ن، وا��يار  للمؤامرة

 “ �ستحقونھ الذي بالعقا ا�خونة ونال فق��ت

 عدي أبو  الرفيق وجود �ع�ي صار  العكس وإذا“ فيقول  األع��اف صاحب أما

 طاملخط �امل يفشل �ع�ي شأنھ من األو�� املسؤولية رأس ع��.. ال.. ع��

 .. �ع�ي راغب ما وهو  املعروف ال�� بالوضع هيثم أبو  الرفيق أستمر  وإذا

 ي�ع� ..  والتواصل تصاالتاال عملية �سهل .. �ع�ي عملية �سهل و�عبان

 ) مفيدة عملية

.  . . األسد رأي هذا انو .. مثل �ع�ي .. بالضبط خار�� و�توجيھ:(يضيف ثم

 )طرح من باالجتماع صار  فلذلك

 يقول  ماذا ..  حائرا القاعة سقف إ�� ينظر  وهو  �حظات محيي صمت

 انو  .. هيثم أبو  الرفيق .. أبو . ع�� .. ـــال.. انو  أ�ي .. طرحت. .. من( :قال ثم

 )بموقفھ �ع�ي النظر  �عيد

 ..ما ورقة من يقرأ كأنھ و�بدو  لثوان م�� يصمت

 معناه ما أيضا.. شو�ة أقل �س تقر�با .. بصيغة عا�ش محمد طرح وأيضا (

 يأجل �خاطر  منھ الهدف هو  هذا �ان النظر  ويعيد.. موقفھ يراجع خ��

 حس�ن عدنان أيضا ھحچ.. طبي�� حچھ ومحد. .. عدي أبو  الرفيق موضوع

 ما .. �غليف �ع�ي مغلف .. طبي�� حديثھ و�ان حس�ن عدنان املجرم ..

 )�عم .. ــاع ما �ع�ي شنو  اعرف

 ثم أخرى  مرة ورقة من يقرا كأنھ م�� و�دا ثانية ١٥ حوا�� محيي وصمت

 االجتماع ال سبق ال�� .. سبق ال�� االجتماع ��ذا صار  ال�� هذا :(قال

 )األخ��
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 م�� ميتلعث كيف يمكن مالحظة. األستثنائي األجتماع فيديو  من قطع(( �� م

 نم سيقول  ما يقرا كأنھ م�� بدأ ثم“ طرحت أنا“ من ا��“ طرح من“ قولھ ويغ�� 

 ترك يفسر  هذا ر�ما. البداية �� منھ أخذت قد األوراق أن رغم أمامھ ورقة

 �� �ساعده مل�� الرئيس تركها أخرى  أوراق توجد ر�ما مل�� مقعده الرئيس

 األجتماع)) ذلك �� قال ما تذكر 

 ��“ جرى  ملا أخرى  صورة م�� يقدم“ األع��افات“ من أخر  مقطع و��

 ورقة لھ وكتبت جان�ي إ�� جالسا �ان عا�ش محمد املجرم إن ا�حقيقة

 الرفيق هو  حدث ما شاهد منا واحد اقرب إن واعتقد الدف��  �� ورقة كتبت

 العامري  ع�� حسن

 :فورا �نحس صدام فرد

 .عليكم عي�ي ..  عليكم منتبھ كنت أيضا إنا

 :محيي عليھ فرد

 منتبھ كنت ..  �عم

 :وقال الكالم �� محيي واس��سل

 .نحن والظاهر  خاص �ش�ل املقصود إنا إن�ي يبدو  .. الورقة �� لھ فقلت

 . اكتشفنا نحن محيي حديث صدام فأكمل

 .�عم :محيي فقال

 .. استقالة أقدم راح هسھ إ�ي .. أيدي بخط والورقة هسھ إ�ي إذن كتلھ

 تورطت تره منكم الشغلة وهاي املجلس من ..  من من الـــ من استقالة أقدم
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 �ي�ع .. هسھ كيفك ع�� .. �ست�جل ال  .. تتورط وال  استقالة متقدم فقال

 “ .لتست�جل

 �ساعد كيف يمكن مالحظة. األستثنائي األجتماع فيديو  من (( �� مقطع 

 اصباملن بأع�� �ان من رشوة فمبالغ حب�ا أك��  روايتھ جعل �� �م� الرئيس

 القول  ا�� عاملقط ��اية �� فاضطر  يف�ح ولم ذلك تفس��  م�� فحاول  تافهة �انت

 ازدادت)) املبالغ أن

 سالرئي يد�� كيف يمكن مالحظة. األستثنائي األجتماع اخر من ((و�� مقطع

 مت و�كمل“ طاهر الرفيق هو  مرةالز  هاي مكتشف ال�� الرفاق أك��  من“ بأن
ً
 حدثا

 عل��م يثقل مرات ح�ى �ان“ ادعاه حسب املوامرة اكتشف الذي الرفيق عن

 تأمركمو  مكشوف تكتلكم ترى  ي�للهم بالتلفون  يخابرهم .. نلومھ احنا .. زايد

 حدأ من رسالة عن يتحدث و  .“ التقييم �� ي��يث بأنو  منھ ونطلب مكشوف

 ثمن لقب الرسالة ر�ما“ فيقول  ا�خط��ة باملوامرة تتعلق وصفھ حسب الرفاق

  .“ مكتشف��م چنا ما كنا احنا �شهر 

 لوماتمع حاملة الرسالة ت�ون  أن و�نفي العا�ي طاهر  املع�ي الرفيق ي��ض ثم

 إال  سلي الرفيق أصاب �غ�ن تتعلق عدي أبو  رفيق. .. الرسالة“ فيقول  خط��ة

 داد�غ إ�� ايران من انقل ليش علقتت أخر  �ىي وال  خط��ة معلومات ف��ا ليس

 “ �� وهاي ..  ومن. ... 

 �ىمع الن غاضبة �انت  ..  توفيق لطاهر  املوجهة صدام نظرات يمكن مالحظة

 �� �جت القاعة لكن اليوم ذلك ا�خلد قاعة �� حدث ملا عالقة ال  إن كالمھ

 ��ت�غ ولهذا حدث ملا ينت��وا لم ا�حضور  أن ..  صدام فأدرك ..  التصفيق

 �سرعة)) صدام مالمح

، الثورة قيادة ملجلس اجتماعا ا�عقد ١٩٧٩/ ١١/٧ ��“ فيقول  مطر  فواد أما

. ا�حزبو  الدولة �� مسؤوليتھ عن بالتن�� رغبتھ البكر  الرئيس أعلن فيھ
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 نأ ع�� واصر ، الثورة قيادة مجلس سكرت��  ا�حس�ن، عبد م�� ��ض فجاة

 دولةال �� مسؤوليتھ عن بكر ال الرئيس تن�� مسالة ع�� التصو�ت يتم

 .حس�ن لصدام وا�حزب

 حاضرا �ان الذي البكر  الرئيس. باالجماع القرار  يكون  أن ع�� واصر 

 ار�د ملاذا أسباب و�حت لقد تطلبھ؟ الذي ما“ قائال عليھ رد األجتماع

 فقال ر استم ا�حس�ن عبد م�� لكن“ ع�ي؟ بالنيابة تتحدث ملاذا األستقالة،

 حةالرا من ف��ة التاخذ فلماذا مر�ضا كنت اذا، تتقاعد أن املعقول  غ��  من“

 “ .املجتمع�ن من وعدد البكر  الرئيس از�جت ال�لمات هذه“

 عقد ١٢/٧/١٩٧٩ ��. البكر الرئيس استقالة بقبول  األجتماع انت�ى“ 

 صدام ترأسھ الثورة قيادة ومجلس القطر�ة للقيادة مش��كة اجتماعا

 ورئيسا الثورة قيادة ملجلس رئيسا اعباالجم انتخابھ تم فيھ حس�ن

 .“ ل�جمهور�ة

 بكر ال �عدل أن طرح أنھ اع��افاتھ �� يقول  تردد �عد فم�� ا�حقيقة؟ أين

 اصر و  وقف م�� أن يقول  مطر  ح�ن ��، “ املتآمر�ن“ بتأييد و�بدو  قراره عن

 هذاو  باالجماع القرار  يكون  وأن األستقالة مسالة ع�� تصو�ت يتم أن ع��

، ��م ذكرها ال�ي“ املتآمر�ن“ بقية موقف أيضا مطر  يذكر  ولم م�� رهيذك لم

 اجانب اكتشف حس�ن صدام أن �غموض يكتب رمضان ياس�ن طھ ح�ن ��

، ��يء ب�ل القيادة أمام ويع��ف ي��ار  بھ واذا التآمري  م�� حديث من

 بل مطر  ذكر  كما البكر  استقالة ع�� اع��ض م�� أن يذكر  لم هنا رمضان

 حاطر  أو  اع��اضا وليس األجتماع نفس �� مل��“ تآمري  حديث“ عن يتحدث

 مامأ ��يء ب�ل اع��ف م�� أن رمضان يقول  ثم استقالتھ عن البكر  ل��اجع

 اع��ف أنھ فمعناه �حيحا هذا �ان فاذا وم��، مطر  يذكره لم وهذا القيادة

 هذا و�بدو  األجتماع ذلك �� موجودين �انوا الذين املتآمر�ن بقية أمام

 �معل� اع��ف الذين فاملتآمر�ن منطقيا غ��  أنھ كما مطر  لكتاب ناقضام
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 لرئيس بانائ ا�حمدا�ي عدنان كتعي�ن �عده ترقي��م تم األجتماع ذلك �� م��

 القبض يلقي ولم متآمرون وهم ترقي��م يتم فلماذا ١٧/٧/١٩٧٩ �� الوزراء

 سهمأنف تآمرونامل فيھ صوتوا الذي الثا�ي األجتماع من أيام �عد أال  عل��م

 نفسھ الرئيس حديث وحسب م�� اع��افات حسب حس�ن صدام لصا�ح

 تحليل ا�خيانية املؤامرة'  عن ١٨/٨/١٩٧٩ �� القطر�ة القيادة اجتماع ��

 مل ا�خونة أولئك أن �عرفون  وانتم“ يقول  حيث' املستخلصة والدروس أو��

 ��ع صوتوا دوق األنتخاب، واثناء قبل حس�ن صدام اختيار  ع�� �ع��ضوا

 لذيا الوقت �� السر  أم�ن ونائب السر  أم�ن ع�� األجماع لتحقيق األنتخاب

 مارتباطا�� من مهم جانب تب�ن وهكذا .. الغادرة مؤآمر��م فيھ �عدون  �انوا

 “ التحقيق ع�� نطلع أن قبل ح�ى وا�خارجية، األجنبية

 ف�ان سالرئي قرأها سوداء ونقاط شكوك وجدت أم أصال  مؤامرة توجد هل

 ؟املؤامرة ابت�ار  املحقق�ن ع��

 نمتلك ان قبل التآمر  صفحات قلو�نا �� نقرأ كنا“ قولھ تفس��  يمكن فكيف

 �� حديثھ و�� ٢٢/٧/١٩٧٩ �� األستثنائي األجتماع ��“ التآمر عن املعلومات

 ارتباطا��م من مهم جانب تب�ن وهكذا“ ١٨/٨/١٩٧٩ �� القطر�ة القيادة

 .“ التحقيق ع�� نطلع أن قبل ح�ى ،وا�خارجية األجنبية

 مررت أنھ األجتماع ذلك �� ماحدث أن حز�يا من سمع��ا أخرى  رواية هناك

 البكر  اعالن �عد( انتخابات تجرى  ال  ملاذا ف��ا كتب ا�حاضر�ن ب�ن قصاصة

 ائالق ��ض العامري  �حسن القصاصة تلك وصلت وعندما )بالتن�� رغبتھ

 �دمؤ  أنھ فيھ شك ومن �ات��ا ع�� القبض مت ذلك و�عد“ !!!مؤامرة سيدي“

 .. ف��ا ورد ملا

 أو “ املؤامرة“ تلك �� الرئيس الالعب العدام ماحصل حقيقة يدري  احد ال 

 أن ا�� األعتقاد ا�� أميل �خصيا جديدة، وثائق ع�� العثور  يتم أن ا��

 ادةالقي صيغة ا��اء �� ورغبتھ بھ باملحيط�ن االرتيا�ي الرئيس هوس
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 ر�اط �علو  ثقتھ وعدم الفردية القيادة بصيغة واستبدالها يةا�جماع

 القر�ى ر�اط ع�� ا�حز�ية العقيدة

 ااسباب جميعا �انت سور�ا مع الوحدة فكرة من التخلص �� رغبتھ ور�ما

 .. ملؤامرة ل�حاجة

 طر�قةو  املؤامرة اكتشاف عن ف��ا أعلن ال�ي الطر�قة �� غر�ب �شابھ هناك

 لرئيسا ذهن �� �ان هل، الثالثينات �� حز�ھ لرفاق محاكماتھ �� ستال�ن

 األستثنائي؟ االجتماع ذلك ا�� دعا عندما محا�اتھ

 هو  يسالرئ ل�خصية نف��ي تحليل لتقديم �س�� ملن املهم األخر  التسأول 

 اعتقد ام ع��ـ  اشهر  خمسة من“ األستثنائي املوتمر  شر�ط من التا�� املقطع

 سور�ا، مع العالقات ا�حديث موضوع �ان الوط�ي، باملجلس اجتماع �� ـ

 لعق �� سوداء نقطة اشوف: لھ قلت ابراهيم، عزة الرفيق جان�ي ا�� �ان

  النقطة وهذه. عا�ش محمد قلب و��
ً
 ا��ا �� اخطأ ان يمكن ال  قطعا

 مدمح ير�د اتجاه اي �� بمالحظاتك، معاون�ي منك ار�د فقط لكن. موجودة

 )عا�ش بمحمد( بھ والتقى )الدوري ابراهيم عزة اي( وراح ��ا؟ يفعل عا�ش

 عا�ش لھ ح�ى ير�حك؟ ال  ��يء يوجد هل مرتاح؟ غ��  انت ملاذا: لھ وقال

 �� الرفاق احد كالم من مرتاح غ��  انھ واد��. الرفاق احد عن ح�ايات

 يجاء�. اشوفھ فيما قناع�ي ��ز  يحاول  رفيق اي عن افتش كنت. ا�جلسة

 .ا�حدود ��ذه اال  ��يء بوجود اعتقد ال : �� قال ابراهيم، عزة الرفيق

 � تك� بدأت السوداء النقطة: لھ فقلت عزة الرفيق ع�� ارسلت ثانية مرة

 ارتياح عدم ليست السوداء والنقطة. ف��ا اخطأ ان يمكن وال  امامي

. التآمر خطة )الدوري لعزة( لھ وشرحت. متآمر نقطة �� وانما �خ��ي

 العر�ي البعث حزب تحطيم �� يةاالساس وا�خطة. متآمرون: لھ قلت

 و ه عزة؟ الرفيق اقتنع حد اي ا��. آخره ا��. وكفكرة كتقاليد االش��ا�ي
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ً
 وا�خامس، والرا�ع الثالث اللقاء صار  عندما ولكن. �سو��م مقتنع طبعا

 .محض تكتل عملية ليست العملية ان م�� اقتنع

 وليس لصا�حهم قناع��م آخذ وكنت ـ عز�ز  طارق  الرفيق مع االخرى  واملرة

 .قناع�ي ��ز  واحد عن افتش ـ ضدهم

  معھ، وتكملت عز�ز  طارق  الرفيق اخذت
ً
 ال : وقال ف��ة �عد جاء�ي وايضا

  اخذت ثم. تتصور  كما الهواجس اظن
ً
، رفيقا

ً
 القناعة صارت ان ا�� ثالثا

 كشف مثلما و�الضبط. متآمرون هؤالء ان عق��، و�� نف��ي �� مطلقة

 .التحقيق

 
ً
  بدأنا. القناعة نفس �شاركون�ي الرفاق بدأ طبعا

ً
. م�شاطه نتا�ع طبعا

 اللقاءات عن بھ اتحدث طرف، من مرة من اك��  القيادة �� ان��هم ان حاولت

 .القيادة تخص داخلية شؤون و�حث االجتماعات خارج القيادة اعضاء ب�ن

 اعضاء من عضو  اي ا�� اؤشر  ان بدون  املسلك هذا خطورة حول  ونّ��ت

 .القيادة

 نوري الرفيق برزان، مع ـ مرت�ن او  مرة ـ زاروا )املتآمر�ن يقصد( �انوا

 من نوري ع�� خايف كنت. للشمال العسكري  الفرع مسؤول ا�حدي�ي

 .ناحية

 فأرسلت. �سمع وهو  القيادة اعضاء ضد امامھ يت�لموا ان خايف كنت

 ةالقياد اعضاء من اثن�ن شفت اذا! نوري يا: لھ قلت ـ شهر  قبل ر�ما ـ عليھ

  واجلس كرسيك احمل. بالقيادة داخلية شؤون حول  يت�لمان
ً
 .�عيدا

 رجلھ تجرّ  ان قبل ا�جلسات بداية ��. الكواد هؤالء من واحد اي �ان لو 

 
ً
 لو  ة،للقياد الداخلية ا�حياة حول  امامھ يت�لمون  عندما ��م، و�رتبط ��ائيا

 .“ لاالسف الدرك ��ا اوصلوهم ملا ذلك فعل �ان لو  للقيادة، تقر�ر  رفع �ان
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 �� النظر  خالل من تتم املقابل نوايا قراءة ع��“ ا�خارقة“ الرئيس قدرة

 من اعرفهم انا، املر��ى“ فقال ١٩٨٢ عام �� أخرى  مرة ذكرها وهو  عيو��م

ون  لو . أعي��م
ّ
 ما اكشف ان استطيع فأنا. واحد آالف خمسة امامي يصطف

 لباط عندها. سوداء بنظارة عينيھ �غطي ح�ن اال . عينھ خالل من قلبھ ��

 “ .عينيھ عن النظارة يز�ح ان اليھ

 ور�ما بھ املحيط�ن من مجموعة تلك ا�خارقة قدرتھ ترو�ج ع�� عمل

 لهم فيقال املسؤول�ن أو  ا�حزب من املتقدم ال�ادر  ب�ن �خصيا بت�جيعھ

 .“ عيونكم من أف�اركم يقرا الريس ترى “ محذر�ن

 دواخل �� الرئيس قرأها ال�ي سوداءال النقاط رمضان ياس�ن طھ ذكر 

 والذي حس�ن صدام ذاكرة �� محطات كتاب مقدمة �� مرت�ن“ املتآمر�ن“

 من عددا ضمت ال�ي ١٩٧٩ عام مؤامرة و��“ فيقول  ١٩٩٠ عام �� �شر 

 والذين والثورة ا�حزب قيادة ع�� حق أي لهم يكن لم ممن القيادة أعضاء

 �� سواء �ستحقونھ مما بكث��  ع��أ الواقع �� �انت قيادية فرصا منحوا

 وقدرا��م ومؤهال��م كفاءا��م حيث من أو  ا�حزب �� النضا�� تار�خهم

 �دف�نمس� نفوسهم �� والشر  السوء نيات وتحركت تكشفت اذ... ال�خصية

 ،والثورة ا�حزب قيادة عن وا�عاده حس�ن صدام والقائد املناضل من النيل

 ل�حزب املعادية ا�جهات �ل ورا��م ومن جيدا �علمون  �انوا املتآمر�ن الن

 فرصة اية من يحرمهم املس��ة رأس ع�� حس�ن صدام وجود أن والثورة

 .. مر�ةالتآ ا�خيانية ومرام��م ا�خبيثة نيا��م لتحقيق ضئيلة، �انت مهما

 صدام اغتيال محاوالت“ كتاب من فصل و�� اخرى  رواية ا�� �ش��  هنا

 هو  الفصل �� ورد ما ٫١٩٨٢٤ عام �� تابالك �شر  التكر��ي ل��زان“ حس�ن

 �نياس طھ رواية عن االختالف، ا�حس�ن عبد م�� الع��افات مطابقة رواية

 ا��ار  ا�حس�ن عبد م�� أن هو  رمضان ياس�ن طھ قول  �� يكمن رمضان

 الفصل ھذا من الحزء ھذا نھلیة في مرفق كامال الفصل٤ 
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 رزانب �سردها ال�ي الصغ��ة القصاصة قصة يذكر  وال  القيادة أمام واع��ف

 بيكت أن ا�� دفعھ مما املفضوح، واملوقف جباالحرا م�� شعر “ قال والذي

 اجتماع �� دوري أن“ :عبارة تضمنت عا�ش، محمد ا�� سلمها صغ��ة، ورقة

 ؟.. تن�ح بماذا. .. استقالة أقدم أن أر�د... مكشوفا صار  واليوم البارحة

 “ ؟... علينا األمور  تفج��  أتر�د �ست�جل، وملاذا... “ :عا�ش محمد أجابھ“

 و  مطر  عن واختلفت مشهدي ا�حس�ن عبد م�� اع��افات تطابق الرواية

 ع�� املالحظات .. الصغ��ة القصاصة قصة يذكرا لم اللذان رمضان

 :الفصل

 ةاملؤامر “ اكتشاف �� السبب �� �انت الصغ��ة الورقة تلك أن يبدو ) ١(

 املخابرات رئاسة أطلت ،الصغ��ة الورقة هذه نافذة ع�� “ يذكر حيث“

 كر يذ لم لكنھ“ وزم��ا وامتدادا��ا، السوداء، النقطة تلك حجم لتحدد

 ا�جزء �� قلت كما.. اكتشفت وم�ى الصغ��ة القصاصة اكتشاف كيفية

 �عطي أيضا سمع��ا ال�ي الرواية أن“ البعث حزب تدم�� “ من االخ�� 

 بكت ما أن قيل حيث مختلفا �ان ف��ا كتب ما لكن للقصاصة أهمية

 وصلت أن �عد العامري  حسن وان خابات؟انت تجرى  ال  ملاذا �ان ف��ا

 !!!مؤامرة سيدي قائال  وقف القصاصة تلك لھ

 أن حيث هنا �خمت األخر�ن دواخل قراءة ع�� ا�خارقة الرئيس قدرة) ٢(

 .السوداء النقطة تلك حول  دارت وا�خاتمة و�دايتھ الفصل عنوان

 ائدوالق املناضل فيھ �ان الذي الوقت نفس �� موأمر��م فجروا وهكذا

 �� تطورها يتا�ع �ان ال�ي السوداء النقاط بدقة أشر  قد حس�ن صدام

 .“ …األنحراف نحو  ال��اية �� جر��م وال�ي داخلهم

 املتآمرون فيھ �ان الذي الوقت و��“ يقول  املقدمة من أخر  موضع و��

 و�مارسون  الشكوك واثارة الفرقة روح لبث خبيث مخطط وفق �سعون 

۳۲۰ 
 



 القيادة داخل والدسائس وا�حرق  املناورات بواسالي وا�خداع التضليل

 متحركه الخفاء األجواء ��يئة مس��دف�ن املتقدم ال�ادر  صفوف و��ن

 الذاتب الوقت هذا ��. .. ا�خيا�ي تآمرهم والمرار  املبيتة اللئيمة واسالي��ما

 وي�خص املر�بة األجواء هذه �ل بدقة يرصد حس�ن صدام املناضل �ان

 .. “ داخلهم �� تك��  �انت ال�ي السوداء النقاط �ؤشر و  املتآمرة العناصر 

 نقطة اشوف“ الرئيس يقول  أن مع�ى ما هو  التسأول  من البد هذا �عد

 ؟“ عا�ش محمد قلب و�� عقل �� سوداء

 أ��م بل �خص من ارتياح عدم ليست لديھ السوداء النقطة ومع�ى

 ش��ا�ياال  العر�ي البعث حزب تحطيم �� االساسية وا�خطة. متآمرون“

 لم عز�ز  وطارق  الدوري عزة األخر�ن رفاقھ أن ورغم“ وكفكرة كتقاليد

 نا عق��، و�� نف��ي �� مطلقة القناعة“ أن ع�� أصر  فهو  بذلك �عتقدوا

 قلو�نا ��“ قرأ فهو  تحقيقا هناك يكون  أن قبل وح�ى. “ متآمرون هؤالء

 “ التآمر عن املعلومات نمتلك ان قبل التآمر  صفحات

 ال�خصية باضطراب الرئيس �خصية وصف يمكن هل قدمت ما وفق

 Diagnostic and Statistical“ حسب“ Paranoid Personality“ األرتيابية؟

Manual of Mental Disease IV “ لت�خيص عليھ �عتمد الذي الكتاب وهو 

 الثقة بفقدان تتم��  بكو��ا األرتيابية ال�خصية �عرف النفسية األمراض

 �نو�تب وإيذا��ا خداعها يحاولون  اآلخر�ن بأن �شعر  كما باالخر�ن والشك

 :ي�� مما أر�عة بمالحظة ذلك

 أو  يخادعوه أو  �ستغلونھ، مقنعة أسباب بدون  األخر�ن، بان �شك -١

 .أذيتھ ا�� �سعون 

 . ھب املحيط�ن أو  اصدقائھ باخالص أو  بوالء، م��رة غ��  �شكوك، مشغوال -٢

 لكت سيستخدم األخر  بأن امل��ر غ��  وفھ�خ األخر�ن �� بالثقة م��ددا -٣

 .بھ االذى ال�حاق الثقة
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 .مقصودة اهانة أو  ��ديد أ��ا ع�� التعليقات أو  املالحظات يفسر  -٤

 .االساءة أو  األهانة عن �عفو  فال  مستمرة، بصورة للضغينة حامل -٥

 ال  األخر�ن أن ح�ن �� سمعتھ أو  �خصيتھ ��اجمون  األخر�ن أن �عتقد -٦

 .األخر�ن ع�� بال�جوم أو  �غضب بالرد ويسارع ذلك، لهم ي��أى

 ال�خصية اضطراب من مركبة �خصية الرئيس �خصية أن أعتقد

 ... �عد فيما لھ سنتطرق  أخر  نف��ي واضطراب األرتيابية

 يابيةأرت �خصية بكونھ وصفھ يمكن �خصيتھ من �عضا أن �� استنادي

 يل�نمتخ خصوما تجاه كمھح ف��ة �� وسلوكھ أعاله املذكور�ن حديثيھ هو 

 .�عد فيما مفصال  ذلك �� وسنخوض
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 �يمن كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر�
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 يمن كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من كتاب محاوالت اغتيال صدام حس�ن ل��زان التكر��ي
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 من ةمؤلف خاصة تحقيق �جنة �شكيل تم األستثنائي األجتماع ا�عقاد �عد

 ألدين و�رهان حمودي قاسم جعفر  من وكال  رئيسا أم�ن محمد الفتاح عبد“

 نيةا�خيا املؤامرة بجر�مة امل��م�ن مع للتحقيق“ ف��ا اعضاء الرحمن عبد

 �� ٩٦٦ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  حسب“ والدولة با�حز  ضد

٢٨/٧/١٩٧٩ . 

 املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  حسب خاصة محكمة �شكيل أيضا وتم

 قيادة مجلس أعضاء من أ�خاص سبعة من تألفت ٢٨/٧/١٩٧٩ �� ٩٦٧

 سعدون  شاكر، سعدون “ االعضاء ومن رئيسا حداد �عيم من مؤلفة الثورة

 فاضل وعبدهللا ابراهيم، حكمت ع��، حسن الكر�م، عبد تايھ غيدان،

 والدولة ا�حزب ضد ا�خيانية باملؤامرة“ امل��م�ن األ�خاص حاكمت“

 .�خصا ٢٢ باعدام فحكمت“

 قومي بان الرئيس أمر  عندما قسوتھ �� وقعا أشد مشهد تنفيذ تم ذلك �عد 

 الرئيس مر أ حيث. لهم رفاق باعدام ما ف��ة �� أ�حاب �انوا ور�ما رفاق

 انوا�. العراق محافظات من محافظة �ل يمثلون  رفاقا بالتنفيذ يقوم بان

 ضر ح الشهادة، ب��ديد ح�ى لهم �سمح لم، األفواه مكمي املدان�ن الرفاق

 مشاهدة م��م طلب حيث املتقدم ال�ادر  من ا�حز�يات أيضا األعدام

 و�انا يوعد ق��ي الرئيس ولدا حضره كذلك. فيھ �شاركوا ولم األعدام

 .يافع�ن

 :من ب�ل األعدام حكم نفذ

 حمد عا�ش محمد .١

 مشهدي ا�حس�ن عبد م�� .٢

 ا�حمدا�ي حس�ن عدنان .٣

 الدوري مهدي محجوب محمد .٤

 سعودي ا�جليل عبد غانم .٥
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 الكبي��ي عثمان عبد خالد .٦

 أم�ن أحمد طاهر  .٧

 س��ت محمود وليد .٨

 أيوب ابراهيم غازي  .٩

 أحمد حمودي نوري .١٠

 السامرائي ابراهيم عبدا�خالق .١١

 فاضل الستار  عبد ماجد .١٢

 ا�جنا�ي محمد صا�ح وليد .١٣

 األعظمي اسماعيل ابراهيم وليد .١٤

 الدليمي جاسم ع�� عبد ابراهيم .١٥

 عر��ي فاضل بدن .١٦

 النجار ابراهيم محمود اسماعيل .١٧

 الكبي��ي ع�� حس�ن نافع .١٨

  القادر  عبد يو�س حازم .١٩

 .القصاب ابراهيم خليل .٢٠

 حسن :من �ل ةسن ١٥ ا�� سنة ماب�ن تراوحت بف��ة بال�جن وحوكم

 )ال�جن �� قتل( طھ محمود

 محمود مرهون  غسان .١

 )ال�جن �� قتل( ا�حدي�ي البا�� عبد سعيد كردي .٢

 السامرائي عبدهللا وفيق أحسان .٣

 علوش فت�� ع�� .٤

 ظاهر عبدهللا محمد بدر  .٥

 أم�ن محمد ياس�ن مناف محمد .٦

 )ال�جن �� قتل(الذهب رضا محمد محسن .٧

 الذهب رضا محمد جعفر  .٨
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 ال�جن) �� قتل( العبيدي صا�ح ابراهيم أحمد .٩

 ) ال�جن �� قتل(الساعدي �اطع فليح العقيد .١٠

 ) ال�جن �� قتل( القي��ي هادي املنعم عبد الركن العقيد .١١

 )ال�جن �� قتل( الباه�� معيدي ا�حاج الواحد عبد الركن العقيد .١٢

 )ال�جن �� قتل( الدليمي ظاهر  جاسم حامد الركن لعقيد .١٣

 غو�� هالقر  حس�ن فارس الركن العقيد .١٤

 األمامي شاكر  سليم الركن العقيد .١٥

 اللطيف عبد محمد الركن العقيد .١٦

 )ال�جن �� قتل( ا�حدي�ي البا�� عبد سعيد مرت��ى .١٧

 ا�حدي�ي ص��ي  شكري  .١٨

 )ال�جن �� قتل( الر�ي�� حبيب طاهر  .١٩

 السامرائي وحيد اللطيف عبد حميد .٢٠

 ا�حمدا�ي الكر�م عبد صا�ح الركن العقيد .٢١

 كري ش قاسم زه��  الركن العميد .٢٢

 الكبي��ي عثمان عبد القادر  عبد .٢٣

 ا�خطيب �اظم معز  حمد، عا�ش حمد .٢٤

 )ال�جن �� قتل( القدو  الرزاق عبد ر�اض الركن العقيد .٢٥

 )ال�جن �� قتل( حس�ن جعفر  ع�� .٢٦

 كوشان يوسف عدنان .٢٧

 عبد ابراهيم النقيب .٢٨

 )ال�جن �� قتل( ا�حدي�ي أحمد ص��ي  محمد .٢٩

 �� ا�ج��ية األقامة تحت زاز الر  منيف ل�حزب املساعد العام األم�ن ووضع

 .بالثاليوم سمم أنھ وق��ا قيل، وفاتھ ح�ى من�لھ

تايھ عبد الكر�م عضو املحكمة ا�خاصة �� لقاء مع برنامج للتار�خ من 

فضائية البغدادية ذكر أن األح�ام �انت معدة �ش�ل سابق وان أعضاء 
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لذين املحكمة ا�خاصة لم يتس�ى لهم مقابلة أعضاء القيادة ا�خمسة ا

 .حكموا باالعدام من قبل نفس املحكمة

 

 
 ٨/٨/١٩٧٩جر�دة ا�جمهور�ة 
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 ١٩٧٩أب /أغسطس  ٩ –جر�دة العراق 

۳٤۷ 
 



 

 الرئيس أطل ٨/٨/١٩٧٩ يوم �� برفاقھ األعدام حكم تنفيذ من ساعات �عد

 عما خطابا ليلقي ا�جمهوري القصر  شرفة من رفاقھ من أخر  قسم مع

 الشعب صمود �سبب ا�خيانة ��اوت خوةاأل  أ��ا هكذا“ فيھ قال.حصل

 ومع�ى الشرف مع�ى ع�� الشعب محافظة و�سبب الشعب و�� و�سبب

 .. “ السعادة ومع�ى الكرامة ومع�ى ا�حر�ة ومع�ى السيادة

 املوامرة“ أحباط �� الشعب دور  عن الرئيس فيھ تحدث الذي الوقت ��

 أن بل .. حدث ما �عرف ال  ا�حز�ي�ن و�ضم��م“ الشعب“ من الغالبية �انت“

 ��خة أ�حق هنا .. ع��ا شيئا ال�عروفون  أنفسهم“ املتامر�ن“ من �عض

 حديثھ من جزء ف��ا ورد العراق جر�دة من قديمة
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 ١٩٧٩اب/أغسطس  ١٢ اللبنانية جر�دة ال��ار 

 

۳٤۹ 
 



 

 

 ا�حز�ي�ن من مجموعة ع�� القبض القاء عن ١٩٧٩ عام من �غداد �� حصل ما أخبار  �سر�ت

 هذا من يبدو  كما الوقت ذلك �� متاخرة تصل األخبار  أن يبدو  لكن .. “ املوامرة“ واكتشاف

 �� �عدمون  ال  قد أ��م �علن املقال عنوان حيث اللبنانية، ال��ار  جر�دة �� �شر  الذي املقال

 ىألق الرئيس أن بل .. املقال هذا تأر�خ قبل أيام بار�عة ��م األعدام تنفيذ تم الذي الوقت

 
ً
 عل خطابا

ً
 .األعدام حكم فيھ نفذ الذي اليوم نفس �� نيا

 بمهمة قام من أن ح�ن ��“ املوامرة“ تلك كشف الذي هو  أنھ ع�� عا�ش محمد يذكر  املقال

  عرضنا كما مشهدي ا�حس�ن عبد م�� �ان االع��افات
ً
 .سابقا

۳٥۰ 
 



 

 ثالبع حزب تدم��  �انت األستثنائي األجتماع نتائج من نتيجة أهم ر�ما

 حزب. للرئيس مطلقة بصورة خاضع جديد بحزب دالھواستب القديم

 ةوظيف ا�� باالضافة. مهمة غ��  أمنية حراسة وظيفة الرئيسية وظيفتھ

 .ا�جديد الرئيس ومنجزات لفكر  دعائية

 تحول  ،األستثنائي األجتماع نتائج من أخرى  نتيجة �ان االيديول�� التحول 

 قائدا �ان الذي �حزبفا  .. القائد دورالفرد ا�� القائد ا�حزب دور  من

 ١٢٤ رقم القائد ا�حزب قانون  حسب، ١٩٧٩ عام قبل والدولة للسلطة

 الدولة دوائر  و�افة الوزارات تتخذ“ ع�� ينص والذي ١٩٧٤ لسنة

 الثامن القطري  للمؤتمر  السيا��ي التقر�ر  من واجهز��ا وهيئا��ا وموسسا��ا

 يلودل م��اجا دولةوال السلطة يقود الذي، األش��ا�ي العر�ي البعث �حزب

 السلطة سلم“ أخر أشعار  وح�ى أالن من اختصاصا��ا ممارسة �� لها عمل

 .الفردية القيادة ا�� جماعية تكون  أن يجب �ان ال�ي

 

 قانون ا�حزب القائد
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 زبا�ح عن يتحدث الثامن القطري  للمؤتمر  السيا��ي التقر�ر  �ان أن و�عد

 لعلياا بالقيادة �ع�ي وهو “ ليھومناض وكوادره بقيادتھ“ السلطة يقود الذي

 القطري  للمؤتمر  السيا��ي التقر�ر  تحدث، ا�جماعية القطر�ة القيادة

 .“ فر�دة ظروف �� وتطور  ظهر  خاص طراز  من قائد“ عن التاسع

 ا�حزب منجزات �ل صدام الرئيس ا�� التاسع املؤتمر  تقر�ر  �سب كذلك

 ،التار�خية اراتاألنفج تحقيق �� القيادي الدور  صاحب فهو “ السابقة

 ع��الف والقائد التار��� اذار  بيان ومصمم وقائدها، الوطنية ا�ج��ة خالق

 الشاملة،وواضع التنمية لعملية األول  واملخطط النفط، تأميم لعملية

 والثقافة الفكر  حقل �� املوجھ والقائد النوو�ة، البحوث أس��اتيجية

 .“ واالعالم

 نظر�ة ومتجدد خالق و�أسلوب بدقة وضع ا�حزب تار�خ �� مرة ألول “ وهو

 .“ والتنظيم واالجتماع واالقتصاد السياسة ميادين �� البعثية العمل

 ر العاش املؤتمران فأكتفى ذلك �عد البعث �حزب الفكري  األنتاج توقف

 .عمل وم��اج مركزي  كتقر�ر  الرئيس أحاديث بتب�ي عشر  وا�حادي

 الرئيس أمر  عندما، خرأ جذري  فكري  تحول  حدث التسعينات بداية و��

 وهو  زببا�ح املتقدم ال�ادر  أيضا شملت ال�ي الوطنية األيمانية ا�حملة ببدء

 �نل�حز� الذع انتقاد من التاسع املؤتمر  التقر�ر  �� ماورد عن جذري  تحول 

 ارواص ا�حز�ي�ن �عض أن“ فيھ ورد فقد الدينية الطقوس يمارسون  الذين

 �� ا�حز�ي�ن بذلك مقلدين ر�ةمظه بصورة الدينية الطقوس يمارسون 

  ولكن األع��، املرتبة
ً
  شيئا

ً
 ع�� غلب� لد��م الدينية املفاهيم صارت فشيئا

 هذا إن“ …“ ا�حزب ع�� وخط��ة مرفوضة ا�حالة وهذه ا�حز�ية، املفاهيم

  يؤدي السلوك
ً
  شيئا

ً
 �� ائفي،ط أساس ع�� ا�حز�ي�ن ب�ن التمايز  إ�� فشيئا

  اءً وع ا�حزب ش�ل الذي الوقت
ً
 ر النظ بصرف إليھ املنتسب�ن ل�ل موحدا

  خط��ة ظاهرة وهذه واملذهبية، الدينية مناش��م عن
ً
 جوهر  تمس جدا

۳٥۲ 
 



“  ا�حزب �� الالموضوعية االنقسامات زرع إ�� وتؤدي ا�حز�ية العالقة

 �عدة شأن ذي سيا��ي كخط السياسية الدينية الظاهرة بروز  قبل…“

 زاءإ ا�حز�يون  يرتك��ا ال�ي ألخطاءا إ�� حس�ن صدام الرفيق نبھ سنوات

 كما ��ا،إل اإلشارة سبقت وال�ي السياسية الدينية والظاهرة الدينية املسألة

 وي�جع الظاهرة هذه سيغذي األخطاء هذه ممارسة استمرار  أن من حذر 

 “ .ا�حزب و�ضعف الشعب صفوف �� املذهبية االنقسامات

 تھفثق. الثقة وعدم الر�بة يمالقد ا�حزب تدم��  وراء الرئي��ي الدافع �ان

 لوقتا نفس �� لذلك. حز�ھ رفاق مع العقيدة برابطة م��ا الدم برابطة أع��

 تأت ح�ى يزداد، والعش��ة العائلة نفوذ �ان يتسع، ا�حزب فيھ �ان الذي

 من ملز�دا بتعي�ن مطلقة بصورة يتصرف ل�ي ا�حزب لتدم��  املالئمة ال�حظة

 .همةامل السلطة مواقع �� أقار�ھ

 ح�ى ابد ا�حز�ية العقيدة ع�� العائ�� العشائري  الوالء �علو  الرئيس ايمان

 م�� األ  لعبد الطو�لة األيام رواية �� ظاهرا ذلك بدا. للسلطة صعوده قبل

 حس�ن بن محمد، الرواية بطل ينتقد حيث، ١٩٧٧ عام �شرت ال�ي، معلھ

 الوكر  �� البقاء ��ع الصرارهم األغتيال بمحاولة املساهم�ن رفاقھ الصكر،

 �حزب صورة الرواية طوال و�رسم تركھ ع�� هو  أصر  ح�ن �� املحاولة �عد

 لهم قلت... أتذكر ... �سأل؟ إن عليك �ان أما“ يقول  فمثال  ضعيف مفكك

 كذل تتذكر  أن ينفع ماذا... املهدد السري  البيت ذلك ي��كوا أن عل��م أن

 املس�حة، ا�خضراء السيارة ينتظرون ظلوا بل يفعلوا لم لك��م.. أالن؟

 فوق  تقفل األصفاد ينتظرون وظلوا .. الطبيب ينتظرون أ��م بحجة

. يدري  آلحد.. التعليمات؟ ممن. التعليمات ينتظرون أ��م بحجة معاصمهم

 هو  �ان األخر  و�عضهم.. نفسھ الوكر  �� هناك فبعضهم!.اليدرون هم ح�ى

 وا�حا هذا صار .. �لمة اية... توجيھ أي. .. ما توج��ا �عطيھ من ا�� بحاجة

 �� هناك �انوا للذين ما توج��ا �عطوا أن عل��م �ان الذين ولعل. تماما
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 أن لقب األصفاد ف��ا ليضعوا الشرطة ا�� أيد��م أنفسهم هم مدوا الوكر،

 ... “ سواهما أو  جميل أو  الناعم سليم يمدها

 زبل�ح يكن لمو  السلطة مع صراعھ �� ل�حزب دور  أي الرواية تلك تذكر  لم

 وتحمل فاوائھ، لھ الدعم قدم ومن الرواية، لبطل الدعم تقديم �� دور  أي

 .العش��ة �انت الهروب طر�ق لھ ووفر  السلطة مضايقة

 حزب،ا� تدم��  �عد العشائر�ة ع�� واالعتماد األقارب �عي�ن عملية �سارعت

 خرى األ  األمنية األجهزة �ل من أقوى ،١٩٨١عام �� منظمة با�شاء وتوجت

 ةوصل العشائر�ة أعضا��ا ر�اط منظمة، نفسھ ا�حزب من أقوى  و�الطبع

 .ا�خاص األمن جهاز  و�� بالرئيس القرابة

 عائلة �انت، الوقت ذلك ��، الفعلية السلطة ملك من ال��ائية النتيجة ��

 .والشرقاط و�ي�� والدور  تكر�ت من العشائر  من ضيقة شبكة و  الرئيس

 .�ةالعشائر  وقراب��م قيمهم بل واهدافھ البعث حزب مبادى ليست ر�اطهم

 عدي وولده ا�خاص، األمن �جهاز  مديرا ق��ي ولده �ان ١٩٩٢ عام �� فمثال 

 ر�دةج لتحر�ر  ورئيسا ال�حفي�ن لنقابة ورئيسا األوملبية ل�جنة رئيسا

 وز�را وطبان وشقيقھ العام، لالمن مديرا �ان سبعاوي  بابل،وشقيقھ

 بنتھا وزوج وقر�بھ للدفاع وز�را �ان املجيد حسن �ع� عمھ وأبن، للداخلية

 حس�ن وشقيق الصناعة، ووزارة النفط وزارة عن مسؤوال  �ان �امل حس�ن

 ا�حماية وافواج ا�خاص ا�حرس عن أيضا مسؤوال  �ان �امل صدام �امل

 رابةق صلة لهم واغل��م العشائر  من الضيقة الشبكة تلك من �انت ا�خاصة

 .بالرئيس دم

 ��ا باكملھ املجتمع بتحول ، سابقا قلنا كما، تم��ت التسعينات مرحلة

 وطنيةال ال  العشائر�ة، تحكمھ �انت ال�ي �السلطة تر�طھ، مفكك مجتمع

 فلم ابھشب �� الرئيس اليھ انضم الذي القديم ل�حزب بالنسبة أما. العراقية

 .. خيالھ سوى  منھ يبق
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 ملحق للفصل: مقالة

 دً 
ً
 دعا��ا باغتيال ر�اسو  مع الوحدة النائب نف

 (سف�� عرا�� سابق) السامرائي ماجد

 »األوسط الشرق « �حيفة�شرت �� 

 ورةاملنش) اليكسان جان( السوري ال�حفي الزميل مقالة نف��ي �� أثارت

 �جون  من الكث��  ،٢٠٠٣/٥/٢٦ يوم عدد“ األوسط الشرق « �حيفة ��

 يالعر� والعالم العراق �� اإلعالم وقنوات �حف ان وأتوقع املا��ي، وهموم

 كث��ة قومالح ملفات فتح قليلة، غ��  ولسنوات املقبلة الف��ة �� ستحتاج

 حس�ن لصدام واألمنية السياسية الصفحات أسرار  خاللها من تتكشف

 السياسية وا�حر�ات األحزاب أو  البعث حزب �� معارضيھ ضد وعصابتھ

 فقد .كتاتور�ةالد الفردية وزعامتھ لسلطتھ خدمة املواطن�ن وضّد  األخرى،

 قصص ٢٠٠٣) نيسان( وابر�ل ١٩٩١) الثا�ي �انون ( يناير  ب�ن ما �شرت

  تحمل ال  محدودة
ً
 �خصية لتجارب انطباعات تمثل �انت ما بقدر  أسرارا

  �انوا ملعارض�ن �جاعة
ً
 تلك عقبات تحملوا صدام نظام من جزءا

 ��كھت مما أك��  إثار��ا تكون  أن ا�جديدة للشهادات و�توقع املعارضة،

 تحملو  ا�حز�نة، اآلالم تراب اليوم ع��ا يزاح ال�ي الصامتة العظمية الهيا�ل

 
ً
 الزميل مقالة أعادت لقد. العاملية الدكتاتور�ات أساط��  تتجاوز  قصصا

 ظلت ال�ي املغتالة، العراقية ـ السور�ة الوحدة حديث للذاكرة ال�حفي

 د�ح السور��ن وةاالخ قبل من كشفها عدم أسباب ندري  وال  الكتمان، طي

  ا�حا�� الظرف يكون  وقد ال�حظة،
ً
 أعدم ح�ن مال�سا��ا، لكشف مناسبا

 ش املجزرة تلك و�انت البعثية، القيادة اعضاء ثل�ي مذبحها ع�� صدام
ً
 اهدا

 ا،دعا�� باغتيال البعث حزب داخل للديمقراطية حس�ن صدام اغتيال ع��

 .رقيب دون  من بالسلطة تفرده �عيق �انت لكو��ا
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 زار  الذي العرا�� والشع�ي ا�حز�ي الوفد قيادة �� املشاركة �� سبق لقد

  ،٧٩ عام أبر�ل أوائل �� دمشق،
ً
 ور�ةالس القيادت�ن ب�ن مش��ك لقرار  تنفيذا

 ة،والبعثي الرسمية الكوادر  ب�ن التقارب أجواء استطالع ��دف والعراقية

 ت البلدين ب�ن الوحدة لقبول  املواطن�ن استعداد ومعرفة
ً
 إ�� ول للوص مهيدا

 .وإعال��ا حولها االتفاق قرار 

  دمشق �� والشع�ي ا�حز�ي وفدنا حل وقد
ً
) الرفاق( قبل من بھ مرّحبا

 عراق،ال �� نحن نكن ولم النبيل، القومي الهدف بذلك ا�حامل�ن السور��ن

 .والعراقية السور�ة القيادت�ن نوايا �علمون  قابلونا، من ح�ى وال 

 �نالسور� املثقف�ن نحن خاللها اكتشفنا دمشق، �� أيام ثالثة قضينا

 صدق ومطاعمها، ونواد��ا مقاه��ا �� مفتوحة لقاءات �� والعراقي�ن

 الهدف ذلك إنجاز  ا�جميع أمل و�ان سور�ا، أبناء لدى العرو�ية املشاعر 

 رةالز�ا من عودتنا �عد ��ا صعقنا ال�ي الصدمة لكن. أيام خالل التار���

 ا�حديث منا واحد �ل من طلب ح�ن ،)حس�ن صدام نائبال( مع ولقائنا

 ميثاق تحقيق تجاه) السور��ن الرفاق( توجهات حول  انطباعاتھ عن

 السور�ة، النوايا صدق حول  انطباعا�ي عن تحدثت وقد. الثنائية الوحدة

  �عطي من الستثارة تحوم) النائب السيد( عيون  و�انت
ً
  انطباعا

ً
 عزز � مغايرا

 دأح مسؤول فعقب دمشق، إ�� ذهابنا قبل أمامنا يخفيھ �ان الذي التوجھ

  �ان بانطباع حينذاك، الشعبية، املنظمات
ً
 �� بالنسبة واق�� وغ��  غر�با

، �ان انھ �علم نكن ولم بالوفد، املشارك�ن من ولغ��ي 
ً
 حماسةب فقال مبيتا

 ولذلك العراق، مع الوحدة ير�دون  ال  السور�ون : النائب الرفيق( مصطنعة

 ا�حقيقة، �� هذه: «وقال صدام، ابتسم). ا�حوار مواصلة عن التوقف أرى 

  و�ان. »أسد حافظ« ير�ده ما �عرفون  وال  حاملون  الرفاق �عض لكن
ً
 دائما

 وتصادف)». التعر�ف أل( دون  من الراحل السوري الرئيس اسم يطلق ما

 الثقافة ملكتب اجتماع �� شاركت ا�حدث، ذلك من ايام عدة �عد انھ

 واالشراف اجتماعاتھ إدارة ع�� حس�ن صدام حرص الذي مواإلعال 
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 لھمسؤو  و�جن عزل  �عد الثقافية، األ�شطة جميع ع�� املباشر  ال�خ��ي

 ةمتا�ع ع�� وحرص السامرائي، ا�خالق عبد القومية القيادة عضو  السابق

 ا�حزب �جر�دة) ومشاركوه املكتب أعضاء( يكت��ا ال�ي املقاالت جميع

�ع الداخلية،
ُ
  ذلك �عد دواوأ

ً
 كتبت ان وتصادف. النشاط هذا من جميعا

 يثھحد و�عد ،)االش��اكية ع�� الوحدة أسبقية( حول  سياسية فكر�ة مقالة

 العراقية، السور�ة الوحدة مباحثات تطورات عن ا�جلسة مقدمة ��

 إ�� انتقل) األسد حافظ الراحل الرئيس( واندفاع صدقية �� وشكوكھ

 قبتحقي فيھ يحلم ماجد للرفيق مقال أثار�ي« فقال الثقا�� املوضوع

 دورناو  االش��اكية خطواتنا فيھ و�تجاهل االش��اكية، قبل العر�ية الوحدة

 هذا قال». .. هذه نظره بوجهة يقنعنا أن منھ وأر�د بنا��ا، �� القائد

 ا�حاضر�ن من وغ��ي  أنا كنت ما إ�� �ش��  عالمات عينيھ و�� التعقيب،

 �عزز  وال  لرأيھ، مخالفة فكرة أّية إسقاط ير�د ح�ن يقصده ما �عرفون 

 لبعض امل��مج سماعھ و�عد. ذلك �عد صاح��ا وإسقاط الفردية، زعامتھ

 لدرجة القيادية االجتماعات داخل توجهاتھ مجاراة فن �علمت ال�ي اآلراء

 وقلق ذعر  أصاب�ي. املوت أو  ال�جن إ�� بصاح��ا تودي ا��امات توجيھ

  االجتماع، ذلك �عد يصيب�ي أن نيمك ما ع�� شديد
ً
 كرةف طرحت بأن�ي علما

 ،�ساعات العمل �� مكت�ي إ�� عود�ي و�عد الوقت، ذلك �� شائعة قومية

 عادةإ م�ي يطلب) مرزا صباح( ال�خ��ي مرافقھ من هاتفية م�املة تلقيت

 ع�� يوزع كراس إ�� ليتحول  سيصل�ي، الذي) سيادتھ( حديث صياغة

 ودة،املقص فكر�ي حول  تلميحات مقدمتھ و�� �نشر،و  يطبع ثم ا�حز�ي�ن

  �انت وتلك
ً
 و�شر  الكراس طبع وقد ارتضي��ا، ال�ي املهذبة العقو�ة من نوعا

 ارق ط( حذر�ي ثم). ؟واحد بلد �� االش��اكية تطبيق يمكن هل( عنوان تحت

 األف�ار  هذه مثل طرح عن التوقف بضرورة أيام، �عد معھ لقاء ��) عز�ز

 ا�خالق عبد بمص��  ذكر�ي حيث اإلعالم، وسائل �� أو  ،ا�حزب داخل

 التآمر  مةب�� اعتقالھ قبل الثقا�� املكتب �� معھ أعمل كنت الذي السامرائي

 ح�ى أيام تمر  ولم). التجر�ة؟ تلك من تتعظ ألم( وقال حس�ن، صدام ع��
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  بتعيي�ي قرار  صدر 
ً
 �انت لكت إن البعض يتصور  وقد. ليبيا �� للعراق سف��ا

 مبكر  و�وقت تم حيث ذلك، خالف يقول  السيا��ي الواقع لكن �افأة،م

 أو  ��،التأث دوائر  عن البعثية الكوادر  إ�عاد �س��دف م��مجة سياسة تنفيذ

 سع��م أو  ا�حزب، داخل الديمقراطية توجها��م �عرف ح�ن ��م، البطش

 العراقية، الوطنية واألحزاب القوى  مع واالنفتاح ا�حوار  سياسة لتحقيق

 حس�ن صدام انفراد مخطط سالمة تأم�ن هو  ذلك �ل من الهدف و�ان

 .با�حكم وعصابتھ
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 أتهام عن األسد حلافظ حديثملحق للفصل: 

 ١٩٧٩" مبؤامرة" لسوريا العراق

 

 م�حق خالل من ١٩٧٩ مؤامرة وراء با��ا سور�ة العراق أ��م أن �عد

 فتن، رشاوي  لهم موقد املتآمر�ن يلتقي �ان بأنھ العراق اد�� لها عسكري 

 �� شبيغل دير  مجلة مع األسد �حافظ �حفية مقابلة ففي ذلك سور�ة

 ال  اذ األحتمال هذا يورد أن عاقل ا�سان ألي يمكن ال “ قال ١٩٧٩ آب ٢٦

 تطرق  ١٩٨٥ آذار  ١٢ �� األسد �حافظ حديث و��“ ذلك �� لسور�ة مص�حة

 
ً
 خطوات“ وحدةال“ الطر�ق ع�� سرنا �عرفون  كما“ فقال حدث ملا أيضا

  وضعنا جيدة
ً
، الوحدة دستور  وضع ا�� توصلنا مبادىء ع�� اتفقنا أسسا

 افيم تم لقاء آخر  �عد قر�بة ف��ة خالل الوحدة تتحقق أن يف��ض و�ان

، أصبح عليھ اتفقنا الذي الواحدة الدولة ودستور . بيننا
ً
 واتفاقنا جاهزا

، �ان
ً
 .ولد��م لدينا موجودة و��خھ �امال
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 بالتآمر  وا��منا �غداد �� ا�حكم �غ��  أيام �عد وفجأة سور�ة، ا�� وعدنا

 مع و�تآمرهم جهة من بالتآمر  م��م�ن العراقي�ن القادة من عدد واعدم

 .أخرى  جهة من العراق �� النظام ع�� سور�ة

  كب��ة الصدمة و�انت القيادة، �� رفا�� وصدم صدمت وقد
ً
 ناك ألننا فعال

 أنھ نرى  كنا �خم حدث أبواب ع�� فنحن كب��، قومي عرس مشاعر  �عيش

 تحديات ع��، ديفيد �امب ع�� للقدس، السادات ز�ارة ع�� الرد سيش�ل

 هذا مشاعر  سنعيش كنا العر�ية، األمة مواجهة �� موجودة كث��ة أخرى 

 .حدةالو  معھ سنقيم نظام ع�� بالتآمر  ن��م املشاعر  هذه غمرة و��، العرس

 مهما جرح �ل فوق  نرتفع أن حاولنا الغرق، من السفينة ننقذ أن وحاولنا

  �غداد ا�� ارسلت. ا�جرح هذا عمق
ً
، وفدا

ً
 ارجو  و  – ورسالة رسالة ووفدا

 النقاذ محاولة �� -بالتفصيل مناسب وقت �� األمور  هذه استعرض أن

 .باغراقها بدؤوا ال�ي السفينة

  ذهبت محاوالتنا جميع ولكن
ً
  هناك ألن عبثا

ً
 نب� وحدةال التقوم بأن قرارا

 .والعراق سور�ة

 �نالسور� ضر�وا، بالتآمر ا��منا، الوحدة ضر�وا فقط، ��ذا يكتفوا ولم

 كونايمس أن معهم اتصاالتنا خالل وحاولنا، �غداد �� السفارة �� العامل�ن

  لنا يقدموا أن املؤامرة، هذه خيط رأس
ً
  لو  مستمس�ا

ً
 لهم مؤكدين، صغ��ا

 .واحدة دولة نكون  ألن طر�قنا �� ألننا علينا يتآمر  عليكم يتآمر  من أن

 ا�� اقول و  الب�اء وا�� ال�حك ا�� تدعو  حي��ا �� قيلت ال�ي تلك مهازل  أ��ا

  لسور�ة أن قالوا ما جملة من. جلل بحدث يتعلق األمر  ألن الب�اء
ً
 م�حقا

 
ً
 دم،أع أك��هم العراقي�ن القادة من وفالن بفالن اجتمع �غداد �� عسكر�ا

  أن علمي وحسب
ً
 أعطى العسكري  امل�حق هذا وأن �عدم، لم م��م واحدا
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 �� اخواننا أن �عرفون  وانتم. .. العرا�� املسؤول لذلك دينار  آالف سبعة

 .الدنان�� من آالف بضعة سور�ة من يأخذوا أن ا�� بحاجة ليسوا العراق

 وز�ر  الوقت ذلك �� يضم و�ان �غداد، ا�� ذهب الذي السوري الوفد حاول 

 وما، العسكري  امل�حق هذا هو  من �سألهم أن، األر�ان ورئيس ا�خارجية

 يكن لم اذ �عيش؟ أين ؟يقيم أين، صفاتھ وما، اسمھ

 .�عرفون  ال  فقالوا، عسكري  م�حق سنوات منذ العراق �� لدينا

 �� عسكري  كم�حق يقيم أنھ يقولون  وهم الضابط هذا ال�عرفون  قالوا

 ا�جيش �� ضابط ل�ل أن رفون �ع أنتم لهم الوفد قال سنوات منذ �غداد

، الضابط هذا صورة تحوي  اضبارة سور�ة غ��  و�� سور�ة ��
ً
 بليذه أيضا

 شا�جي اضاب��  عل��م لنعرض سور�ة ا�� الضابط هذا رأوا ممن تر�دون  من

 أو ال�خص هذا وليتعرف �لها

 طرحنا. فرفضوا عليھ يدنا نضع ل�ي الضابط هذا ع�� األ�خاص هوالء

، والعراق سور�ة �� لتحقق عراقية -سور�ة مش��كة نة�ج �شكيل عل��م

 أو  ضغ��  تآمري  �عمل عالقة لھ أن ترى  من �شاء الذي بالش�ل وتحاسب

 ور��نالس غ��  العرب من عر�ية �جنة �شكيل عل��م طرحنا. يوافقوا لم كب�� 

 ،العراق �� املوجدين العراقي�ن غ��  العرب ومن، سور�ة �� املوجودين

 وليتا�عوا، والعراقية السور�ة الساحة ع�� مطلقة سلطة لهم ولتكن

  ارفضو  يرون، ال�ي األجراءات وليتخذوا املتآمر�ن وليكشفوا التحقيق
ً
 .أيضا

 الوالدة قبل وقتلوا اجهضوا املهم... ورفضوا وطرحنا... ورفضوا وطرحنا

 .“ .ننتظره كنا الذي الكب��  العظيم ا�حدث هذا
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الفصل السادس: 

 الب الدم دو
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 “ چتلناه اللي حنه .. …هه هه هه“ 

 اجتماع في الستفسار حسين صدام اجابة
 عبد قتل من عن الحزب من متقدم لكادر

 .السبعينات اواخر في …النايف الرزاق
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 هذه نم األيمن الجناح على يكونون للتطوع مسجلوا اللي الرفاق كل“ 
 أالن هالجناح من أالن راسيك خمس حتى... ال الصفوف من..  القاعة

 . “..  يتطوعوا لم اللي للرفاق تفرغ هلجناح من كراسي الخمس

 لىع تروحون تطلعون الكل .. اكعد .. اكعد: “الرفاق أحد مخاطباً صدام
 ! “يلله. ..  الحزب من مفصولين انتوا بيوتكم

 فقط الرفيقات ..  الرفيقات بس: “فصلهم الذين الرفاق مخاطبا صدام
 لعم منهن مطلوب ما الرفيقات ألن يرجعن الرفيقات بس..  عنيرج

 “.  كالرجال

 ندوةال هذه قبل بالتطوع أسمه مسجل ما كلمن مناقشة مانريد مانريد“ 
 ! “يلله يغادر يطلع

 ! “اضربوه مايطلع كلمن حماية يلله

  .. بالهتاف  ابتدا المفصولين الحضور أحد
 ههوال رجالها الهه الثورة كالم ماريد..  كالم ماريد..  كالم ماريد“ صدام:
 سماًق..  الحزب من مفصولين انتوا تطلعون راح..  جماهيرها والهه قادتها

 يديب أطره أله بعثي أو عراقي مواطن مع يحجي همساً أسمعه اللي باهللا
 أنعل لعوااط يلله .. مصيركم القيادة تقرر أن الى زين سمعتوا! وصل أربع

 ..  ! “هالشوارب على اهللا

 األيرانية العراقية الحرب أوائل حسين صدام
 يسجلوا لم الحزبيين من مجموعة مخاطباً

 .الحرب في للقتال كمتطوعين
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في صيغنا القانونية واالجرائية والعملية وتكوين الحزب وتكوين القادة، “ 
ينبغي أن تكون هناك أستحالة مادية تمنع الردة من التكون. وال يكفي 

تعبئة العقائدية صحيحة، وانما ينبغي أن تحمي الثورة بسياج أن تكون ال
من االستحالة المادية، في صيغ عديدة، وفي كافة الميادين. ولناخذ 

.جاء عمر بن الخطاب بستة أشخاص قبل أن يموت، ..  شاهداً من التاريخ 
وقال لهم ادخلوا هذه الغرفة، واختاروا واحداً من بينكم، وقال للمقداد 

سود اذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هوالء الرهط في بيت حتى بن األ
 ..  يختاروا رجالً منهم

واحظر عبداهللا بن عمر، والشي له من األمر وقم على رؤوسهم، فان 
اجتمع خمسة ورضوا رجالً وابى واحد فخذ رأسه بالسيف وان اتفق 

ة ثأربعة فرضوا رجالً منهم وابى أثنان فاضرب رأسيهما، فان رضي ثال
رجالً منهم وثالثة رجالً منهم فحكموا عبداهللا بن عمر فأي الفريقين 
حكم له فليختاروا رجالً منهم، فان لم يرضوا حكم عبداهللا بن عمر 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين ان رغبوا عما 

 ..  اجتمع عليه الناس
 “ .في وضع المنهج الصحيحوهكذا نجد أن قراءة التاريخ تعاوننا ... 

 صدام حسين
تحليل  - المؤآمرة الخيانية

 أولي والدروس المستخلصة
 ١٩٧٩أب 
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 أنھ واملرجح األ�خاص من األالف أعدام أوامر  ع�� صدام الرئيس صادق

 أولئك ع�� ق��ى الذي الدم دوالب لكن. باك��ي��م معرفة لھ تكن أو  يلتق لم

 �سليط. حياتھ من مختلفة ف��ات خالل عل��م �عرف أفراد ع�� ق��ى

 فهم �� �سهم ر�ما كثب عن هو  عرفهم أو  عرفوه من مص��  ع�� الضوء

 .املطاف ��اية �� �خصيتھ وتحليل

 مدرسة من وتخرج تكر�ت �� ولد البكر  حسن أحمد ا�جمهور�ة رئيس

 ةبال�لي التحق ثم الر�فية القرى  أحدى �� معلما األبتدائية املعلم�ن

 لمف ف��ا القبول  شروط �ستو�� أن دون ، مخلص مولود سطةبوا العسكر�ة

 أنحاء �� عملھ خالل وتنقل ضابطا م��ا ليخرج ،الب�الور�ا ع�� حاصال  يكن

  �ع�ن لم العسكر�ة ال�لية من تخرجھ و�عد ،العراق من مختلفة
ً
 قائدا

 انقالب �عد ع�ن. وتمو�ن وادارة اعاشة ضابط عمل بل عسكر�ة، لوحدة

 مانض. التقاعد ع�� احيل ثم العسكر�ة أملحاكم أحدى �� اعضو  ١٩٥٨ عام

 أعلن.١٩٦٣ عام انقالب �عد للوزراء رئيسا وصار .١٩٦١ عام البعث حزب ا��

 رئاسة وتو�� عاد ثم عليھ السالم عبد انقالب �عد السياسة اع��ال

 .١٩٦٨ عام انقالب �عد ا�جمهور�ة

  يكن لم“ ثورة حصاد كتابھ �� فرحان الكر�م عبد عنھ قال
ً
 الم ضابطا

ً
 ،عا

 ع��و  البعث بحزب صلتھ ورفعتھ أعتقل لكنھ أد�ى عسكر�ة درجة من فهو 

 األقارب لتعي�ن مصراعيھ ع�� الباب انفتح البكر  حكم ومع “.  السعدي

 “ واالصدقاء والبلدة العش��ة وابناء واالصهار 

 ةصالفر  تح�ن وعندما ين��ى ال  لكنھ ،�غضب أو  ينفعل أشاهده لم“ وأضاف

 لنظر ا بصرف هدفھ بلوغ ��مھ الذي ال�جاع بالرجل ووصفھ“ بقسوة ينتقم

 .“ الوسيلة عن
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 �عدم ووصفھ حز�ي ونصف عسكري  نصف أنھ العلوي  حسن عنھ و�قول 

  ا�جاذبية
ً
 �ستحظر  أن حاول  ومهما قاسم الكر�م عبد أن أظن ال “ قائال

  البكر  أسم سيضع �ان سيخلفونھ الذين خصومھ أسماء
ً
 .“ ��مم واحدا

 توظيف ع�� القدرة موهو�ة �خصية البكر “ الفكي�ي ها�ي عنھ وقال

 ولئكأ هم وكث��ون ،املحدودة والسياسية الفكر�ة وقدراتھ البسيط مظهره
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  �ستبطن لكنھ بالسذاجة ووسموه بھ خدعوا الذين
ً
 ،لھ حدود ال  مكرا

 .“ بھ والغدر  ا�خصم خداع ع�� وقدرة

  بالغدر  ووصفھ
ً
  و�ان ا�خمي��ي فرحان عر�ي أيضا

ً
  ثم طالبا

ً
 يثح لھ زميال

 ارهاف� مراوغا، حّياال، دينيا، متعصبا طائفيا، انانيا طموحا رجال  �ان“ قال

 ومن مص�ح رشيد �انوا اصدقائھ اقرب من ان علما شديد، بتطرف قومية

 يالسامرائ حس�ن ومجيد عبود وحسن الدرا�� اللطيف وعبد ودورتھ بلدتھ

 و�ل ايضا، دورتھ من هو  الذي يحيى وطاهر  حسن بر وجا الراوي  وعبدالغ�ي

 ل�ناملدل طالبھ من التكر��ي حردان و�ان االخر، �عد الواحد ��م، غدر  هؤالء

 “ العسكر�ة ال�لية ايام

 

 الغدر  هو  البكر  بھ تم��  ما اهم ان“ الظاهر ألدين عالء كتب وكذلك

 فرهس قبل ��يالتكر  حردان ان مخلص حاتم �� نقل فقد .وزمالئھ بأصدقائھ

 انھ ليقول  بحضوره جاسم والده زار  رسمي وفد رأس ع�� العراق خارج ا��
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 ا�جناح تصرفات ع�� �ع��ض حردان �ان حيث البكر  مع خالفاتھ �ل حل

  َوْل “ التكر�تية بالل�جة مخلص جاسم فأجابھ. البعث �حزب املد�ي
َ
كِكت
َ
 !“ل

 لذيا العساف فاضل بصديقھ التكر��ي حردان اتصل العراق مغادرتھ و�عد

 يطلبل العامة الشرطة مدير�ة من نقلھ �عد املغرب �� سف��ا اصبح قد �ان

 .ةاملتحد لالمم العمومية الهيئة اجتماع �حضور  ملرافقتھ االستعداد منھ

 مناصبھ جميع من التكر��ي حردان ُعزل  ح�ى يومان او  يوم يمض ولم

 ال  سفلة �غداد �� اعة(ا�جم بأن ليخ��ه اخرى  مرة بالعساف اتصل وعندها

 ).��ئ معهم ينفع

 

 نحس احمد بز�ارة العساف قام الكو�ت �� التكر��ي حردان اغتيال و�عد

 كرهھ معلنا التكر��ي حردان مقتل ع�� وحز�نا باكيا البكر  فتلقاه البكر 

 لھ الفق الفخ �� يقع لم العساف لكن. االستقالة �� رغبتھ وعن للسلطة

 منك افضل هناك وليس ل�جمهور�ة رئيسا تزال ال  وانت حدث حدث ما (ان
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 نتتص جهاز  ار�ع�ن هناك (�ان �� قائال  العساف واضاف). الرئاسة سدة ��

 دموع شك بال  يذرف البكر  �ان). ا�جمهوري القصر  �� سري  و��جيل

 حاو� فقد العساف فاضل االخر  بصديقھ االيقاع ينوي  و�ان التماسيح

 صدرت االوامر  بأن) حينئذ �خاصةا القوات (قائد نوري محمد عدنان

 القصر  بتصرف قواتھ افراد �عض بوضع ا�جمهوري القصر  من مباشرة

. التكر��ي حردان اغتيال �� الحقا استخدموا حيث املباشر  ا�جمهوري

 القصر  داخل والت�جيل التصنت اجهزة بقضية �عرف العساف وفاضل

 . “ العام للشرطة مديرا �ان عندما ا�جمهوري

  البكر  حسن أحمد الظاهر  اعت��  
ً
 بمنحھ العسكر�ة للقوان�ن متجاوزا

 البعث قادة من غ��ه مع ووافق ١٩٦٣ عام عسكر�ة رتبا املدني�ن البعثي�ن“

 من عماش وصا�ح مش��  ا�� عقيد رتبة من عارف عبدالسالم ترفيع ع��

 احتسب وقد) (عميد زعيم ا�� مقدم من التكر��ي وحردان فر�ق ا�� مقدم

 بدالكر�مع عهد �� التقاعد ع�� االحالة ف��ة االنقالب ضباط بقيةول لنفسھ

 ر وطاه مص�ح ورشيد هو  حصل و��ذا وال��فيع التقاعد لغرض خدمة قاسم

 .أع�� ثالثة او  رتبت�ن ع�� االنقالب ضباط من وغ��هم يحيى

 رتبة من داود عبد الرحمن ابراهيم ترفيع ع�� وافق ١٩٦٨ انقالب و�عد

 اول  قفر� رتبة ا�� وعماش فر�ق رتبة ا�� التكر��ي وحردان فر�ق ا�� مقدم

 توشمل. التقاعد لغرض خدمة العار�� العهد �� التقاعد ف��ة احتساب مع

 لتكر��يا شهاب حماد ب��فيع البكر  وقام. البعثي�ن الضباط �ل القرارت هذه

. غيدان سعدون  للرائد اول  فر�ق رتبة ومنح عميد رتبة من فر�ق رتبة ا��

. الضباط بقية مع ي��فع اخذ والذي العر�ف لسائقھ نقيب رتبة منح اكم

 .اول  فر�ق رتبة حس�ن صدام منح ١٩٧٦ عام و��

 خدع لب لنفسھ الرتب منح عن متعففا االنقالب �عد بدا نفسھ البكر  لكن

ع انھ مع( عميد برتبة ظهر  عندما الناس
ّ
 �شغل وهو  ١٩٦٣ عام نفسھ رف
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 ر �ستم لم ا�خد�عة هذه لكن). لواء رتبة ا�� املد�ي الوزراء رئيس منصب

 عد� املش��  رتبة نفسھ منح ح�ى االنقالب ع�� شهران يمض فلم. طو�ال

 �انت ال�ي الن�ات ا�جديدة التسمية هذه سبب و�ان. “ املهيب“ بـ �سمي��ا

 .“ الفط�� املش�� “ مثل عارف عبد السالم ع�� تطلق

 

 بفكت حس�ن صدام تصعيد �� كر الب دور  عن األعسم املنعم عبد �سائل

 هذا يتسلق ان البكر، حسن احمد دون  من حس�ن، لصدام يمكن �ان هل“

 ا��ا العالم �عرف دولة رئاسة ا�� ا�حز�ي التنظيم قاع من الوعر  السلم

 ل�حاكم، إذعانا العالم شعوب أصعب من شعبا وتضم ا�حكم ع�� عصية

 شق قد امل��ور، ابالش حس�ن، صدام ان هل بل ملشيئتھ؟ واستسالما

 كفاءةوال املشبوه والرصيد السقيمة الُعدد بتلك ا�حكم، كر��ي ا�� طر�قھ
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 حسن احمد وتدب��  وموافقة ر��ى دون  من الشقاوة اعمال �� لها املشهود

 البكر؟

 وابراهيم التكر��ي حردان مثل ا�جن�االت صفوة ي�جم ان لھ �ان وهل

 العقي�� وعبدالعز�ز  غيدان وسعدون  النايف وعبدالرزاق الداوود

 شجي بناصية يمسكون  �انوا الذين عماش مهدي وصا�ح الراوي  وعبدالغ�ي

 مي�نوالقاس والكرد واليسار��ن امللكي�ن نفوذ من ��ائيا تخلص انقال�ي

 “؟ لطةالس ع�� للقبض ويعدوه مفاتيحھ، يديرون و�انوا تباعا والناصر��ن

 البكر  دور  بأيضاح الع�� عمر  صالح ع��ا أجاب األعسم �ساوالت من جزء

 عينھو� الدولة وداخل ا�حزب داخل حس�ن صدام تصعيد كيفية �� الرئي��ي

 قناة ع�� من منصور  أحمد مع بحوار  الثورة قيادة مجلس نائب بمنصب

 :ا�جز�رة

د كيف: منصور  أحمد“   ا�حزب؟ داخل ُصّعِ

 .ا�حزب داخل: الع�� عمر  صالح

 ولة؟الد وداخل ٦٨ ثورة �عد: منصور  أحمد

 ر اختيا فكرة نناقش كنا القيادة، �� عضو  �ان هو  �عم،: الع�� عمر  صالح

 .الثورة قيادة مجلس لرئيس نائب

 هناك يكن لم ولكن ا�جمهور�ة، لرئيس نائب�ن هناك �ان: منصور  أحمد

 .الثورة قيادة مجلس لرئيس نائب

  أنھ باعتبار  �عم، .. �عم: الع�� عمر  صالح
ً
 لبكر ا رئيسال غادر  إذا بروتوكوليا

 كرئيس محلھ يحل من إ�� نحتاج سيع�ي الثورة قيادة مجلس رئيس وهو 

 أو  بنظرنا ا�حقيقة و�انت ا�جمهور�ة، رئاسة مثل الثورة قيادة مجلس
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 ذلك ومع ش�لية، مسألة �� قيمة، لها ليس .. ليس فقرة هاي إنھ بتفك��نا

 .. بحكم اشعمَّ  صا�ح هو  وأبرزهم املنصب، لهذا غ��ه مر�ح�ن هناك �ان

 .. الداخلية وز�ر  �ان: منصور  أحمد

 هذه هنانا حقيقة لكن يحملها، كث��ة مؤهالت بحكم: الع�� عمر  صالح

 .ا�حزب مس��ة �� ا�عطاف فاد �ع�ي أحدثت �ع�ي ال�� القصة

 ��؟ ما: منصور  أحمد

 حسن أحمد وطرح اجتماع، �� إحنا كنا األيام أحد ��: الع�� عمر  صالح

 أحد اإلخوان أحد أنھ أق��ح �ع�ي أنا: قال التالية، لفكرةا علينا البكر 

 و�تجھ ا�جمهور�ة، رئيس من رسائل يحمل القيادة أعضاء أحد املسؤول�ن

 وضعنا �ع�ي ع�� الدول  هذه �عر�ف ��دف العر�ية الدول  من عدد إ��

 .ا�جديد

 االنقالب؟ من شهر  كم �عد: منصور  أحمد

 .أشهر أر�ع ثالث قليلة بأشهر : الع�� عمر  صالح

 .٦٨ نوفم��  شهر  �� نقول  أن �ستطيع �ع�ي: منصور  أحمد

  ،٦٨ بالـ إحنا ما �عد ٦٨ بالـ �� �ع�ي: الع�� عمر  صالح
ً
 استحسنا إحنا فطبعا

 ھإن أق��ح أنا إذن: فقال عندنا، من ومطلوب �حيح ��يء هذا �لنا الفكرة،

 باملغر  بصو  ونتجھ ا�جمهور�ة رئيس باسم رسائل يأخذ عماش صا�ح األخ

د وهو  العر�ي، املغرب دول  .. العر�ي  يوم، د،بل �ل �� يقض��ا ال�� األيام يحّدِ

  �شوف اإلعالم، �شوف أيام، ثالثة يوم�ن،
ً
 ئيسر  �شوف ا�خارجية، وز�ر  مثال

 أن و�عد آخره، إ�� ندوة �عقد يتحاور  الناس، مع يلتقي �شوف، الدولة،

  صا�ح األخ �عود
ً
 قلناف العر�ي، ا�خليج إ�� يروح بينكم من آخر  �خص أيضا
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 اشعم صا�ح املرحوم وهكذا مؤ�د��ا، وإحنا وممتازة، صائبة فكرة وهللا: لھ

هة البكر  حسن أحمد الدولة رئيس من رسائل مجموعة أخذ  رؤساء إ�� موجَّ

 �عةأر  أو  أيام ثالثة إما بيع�ي مغادرتھ �عد وغادر، العر�ي، املغرب �� الدول 

 �� الطارئ  واالجتماع طارئ، اجتماع لعقد البكر  حسن أحمد دعانا أيام

 .. اعتيادي غ��  طارئ  ��يء استثنائي، ��يء حدوث �ع�ي �ان آنذاك الغالب

 .�عم. سيحدث أسا��ي �غي��  فيھ الدولة، ع�� مؤامرة فيھ: منصور  أحمد

 ��إ فحضرنا �عم، .. �عم استثنائي ��يء فيھ مؤامرة، فيھ: الع�� عمر  صالح

 االجتماع وعقدنا القصر، قاعات إحدى �� نجتمع وكنا ا�جمهوري، القصر 

 قة،حقي املتقن التمثيل من بجو  ي�� بما يفاجئنا البكر  حسن بأحمد وإذا

 .. �ان

 البكر؟ يجيده �ان: منصور  أحمد

 كنت ما أنا إنھ مع حقيقة، كب��ة إجادة أجاده وهللا: الع�� عمر  صالح

 عندها من وأخذ لسيجارة،ا أخذ �ع�ي فقال هاي، الصفة ها عنده مكتشف

 .. عن أو  استيائھ �ع�ي عن .. عن أعرب ح�ى ويع�ي ثالثة نفس�ن

؟ االجتماع هذا حضر  الذي من �� تذكر  ممكن: منصور  أحمد
ً
 تحديدا

اش مهدي صا�ح عدا ما القيادة أعضاء �افة: الع�� عمر  صالح  .عمَّ

  �� اذكر : منصور  أحمد
ً
 .ين��ى املشاهد أخرى  مرة األسماء عفوا

 سلوم، هللا عبد الع��، عمر  صالح حس�ن، صدام �عم،: الع�� عمر  صالح

 .. عزت رمضان، ياس�ن طھ الشيخ��، الكر�م عبد السامرائي، ا�خالق عبد

 باستثناء القيادة أعضاء �ل .. �ل �ع�ي مصطفى، عزت الدوري، عزت

اش، مهدي صا�ح  .. هذا عن متغيب وال  فينا ما عمَّ
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 لديھ أنھ بالقول  البكر  ففاجأنا املهم صار، ن�عدي: الع�� عمر  صالح

 ديمه صا�ح أن للشك لكذا قابلة غ��  للنقاش، قابلة غ��  قاطعة معلومات

اش  القرار  اتخاذ االجتماع هذا �� أطلب وأنا والثورة، ا�حزب ع�� يتآمر  عمَّ

 .املناسب

 عماش؟ يتآمره �ان الذي هذا التآمر  ش�ل ما: منصور  أحمد

 : الع�� عمر  صالح
ً
  أنھ إ�� أشار  هو  طبعا

ً
ل أيضا ِ

ّ
 ع�ي� البعثي�ن، �عض يكت

 من ا�حزب وع�� الثورة ع�� و�حرضهم انفراد ع�� �عثي�ن بضباط يتصل

 .. التجر�ة و�� فينا اإلطاحة أجل

 بأي ال��مة تلصق أن وسهل كفيل بالتآمر  اال��ام �ان: منصور  أحمد

 .�خص

 .القرار اتخاذ عندنا من فطلب �حيح، سهل .. سهل أيوه: الع�� عمر  صالح

 فعلكم؟ رد �ان ماذا: منصور  أحمد

 اس�ني بطھ متمثل فر�ق فر�ق�ن، إ�� انقسمنا ما سرعان: الع�� عمر  صالح

  باملوقف، يناور  �ان صدام أقل و�قدر  الدوري، وعزت رمضان
ً
 أحمد وطبعا

 طرف يمثلون  �ع�ي األعضاء من والباق�ن الفكرة، صاحب هو  البكر  حسن

 صا�ح بإعدام قرار  اتخاذ يجب أنھ فكرة طرح ما سرعان األول  رفالط آخر،

 .عماش مهدي

 .. هذه املجموعة هم ال��: منصور  أحمد

 .. ا�حقيقة �عم،: الع�� عمر  صالح
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 .. معاه التحقيق وال  محاكمتھ مش إعدامھ كده: منصور  أحمد

 أنھ بما خالص محاكمة، بدون  .. محاكمة بدون  إعدام: الع�� عمر  صالح

 هذه عنده ومتوفرة املعلومات هذه لديھ ا�جمهور�ة ورئيس ا�حزب ؤولمس

 �ي�ع كنا إحنا ال�� اآلخر�ن اإلعدام، حكم الستصدار  يكفي إذن املعلومات

نا نا أو  مبدئي�ن �سمينا أو  مغفل�ن سّمِ  ع�يبي املوضوع أخذنا شئت، ما سّمِ

 املبدأ ذاه صار  وإذا ممكن، وغ��  مقبول  غ��  مبدأ هذا أنھ آخر، بمفهوم

، مضاد موقف فأخذنا ا��ام، بمجرد ننعدم راح �لتنا معناها
ً
 ودخلنا تماما

 �ع�ي .. �ع�ي البكر  ف�ان املوضوع، هذا حول  بيننا فيما للغاية حاد نقاش ��

 حوا� لكن اآلخر، الطرف إ�� ميولھ يظهر  ما يحاول  الطرف�ن، ب�ن يناور 

 .عنده املوقف

 اال��ام؟ �ذا� قناعة لديكم �ان: منصور  أحمد

  أنا �ع�ي املوقف التخاذ دعانا ال�� هذا هو  أل،: الع�� عمر  صالح
ً
 .. �خصيا

 ما؟ بقلق شعرتم: منصور  أحمد

، أنا إ�� حدثت�ي إذا: الع�� عمر  صالح
ً
 �� إ�سان أي أنھ قناع�ي أنا �خصيا

  بالتآمر  ي��م ممكن القيادة
َّ
اش، صا�ح إال  وأعرف قرب، عن أعرفھ أل�ي عمَّ

  الرجل يفكر، وكيف مزاجھ، هو  شو 
ً
  عسكري  هو  .. ما كث��ا

ً
 عسكري  .. طبعا

  ركن، وضابط متمكن هو  قديم
ً
 أنا انفراد، ع�� معھ أح�ي كنت ما كث��ا

 ي العسكر  العمل �� نفسك تنساش ما يجب أنت أنھ معھ أح�ي �ع�ي كنت

 ذو  حقيقة �خص هو  لكن وضمان، أمان صمام إلنا �ش�ل �ع�ي هذا ألنھ

، ومتنور  لية،عا ثقافة
ً
ِع وعنده وأديب وشاعر  �اتب �ع�ي و�خص جدا

ّ
 إطال

  واسع
ً
 اي�� ��تم �ان ما لذلك والدولية، العر�ية السياسية بالشؤون جدا

، هاي املسألة
ً
 هاي �� تفك��ه محدود، طموحھ �ع�ي �خص �ان ��ائيا
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 نم .. مي�� من آخر  إنھ مقتنع�ن إحنا ألنھ الواقع مقتول، شبھ �ع�ي املسائل

اش، صا�ح اال��ام هذا �ستحق  .. ما سرعان إحنا لذلك عمَّ

 هذه �� وقفوا الذين َمن وا�ح �ش�ل هنا �� تذكر  أن أرجو : منصور  أحمد

 ا�جلسة هذه أن الوا�ح من ألنھ ا�جهة؟ هذه �� وقفوا الذين ومن ا�جهة؟

 .٢٠٠٣ أبر�ل ٩ إ�� العراق �� ا�حكم مسار  حددت

 بل العراق، نكبة بدأت هنانا من .. هنا نم .. مضبوط: الع�� عمر  صالح

 اشعمَّ  صا�ح إعدام شعار  رفعوا �ع�ي ال�� األول  الطرف العر�ية، األمة نكبة

 .الدوري إبراهيم عزت الدوري، وعزت رمضان ياس�ن طھ هو 

 .ذلك �عد صدام من كو�� وكالهما: منصور  أحمد

  صدام األو��، بالدرجة �عم،: الع�� عمر  صالح
ً
 وأحمد لك قلت مثلما طبعا

 .عندهم من مش اآلخر�ن من تطلع ير�دوا بحيث يناوروا �ان البكر  حسن

 .. أدوار  توزيع هناك كأن: منصور  أحمد

 .�عم �عم،: الع�� عمر  صالح

 ؟.. هناك أن �حظ��ا شعرتم: منصور  أحمد

 رفالط ال��يء، هذا أثبتت النتائج .. شعرنا ما إحنا ال  .. ال : الع�� عمر  صالح

 الكر�م عبد السامرائي، ا�خالق عبد الع��، عمر  صالح كنا ل��ا اآلخر 

 .املهم هذه يمكن مصطفى، عزت السامرائي، هللا عبد الشيخ��،

 .معظمكم تصفية تمت: منصور  أحمد

 وارتفعت .. واحتدم النقاش واحتدم الصراع فاحتدم: الع�� عمر  صالح 

 ضنرف إحنا ضوع،املو  هذا نناقش إحنا ساعة نصف قرابة وظلينا أصواتنا،
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 يا :قال البكر، ا�حديث يطلب بأن فنفا�� �عدم، الزم إنھ ع�� يصروا وهم

 إحناف عماش، مهدي صا�ح أمر  �� .. �� قرار  �� البت يؤجل أن أق��ح أنا رفاق

 فاملوق هذا إنھ اف��ضنا وأخال�� مبدئي منطلق من املسألة واخدين ال��

 ش�لةامل وهذه املأزق  هذا من طلعنا إنھ هللا حمدنا وحقيقة ملوقفنا، انتصار 

عت �ارثة، إ�� يقودنا ر�ما الصدام وهذا الكب��ة،
ُ
 فصلامل ��ذا ا�جلسة، فرف

  �عد
ً
 .اعتيادي اجتماع عندنا �ان عندنا أيام أر�عة تقر�با
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 مفصل �� أنتم اآلن حدث؟ ماذا هذه، أيام األر�عة خالل أل،: منصور  أحمد

 ائبن هناك البعض، ببعضكم وعالقتكم حزبوا� الثورة تار�خ �� تار���،

 والبعض البعض ِقبل من إعدامھ ومطلوب بالتآمر  م��م ا�جمهور�ة رئيس

د البكر  حسن وأحمد اع��ضنا �عم: الع�� عمر  صالح. مع��ض اآلخر   .. أيَّ

 .باملع�ى �ع�ي

 األيام طوال ذلك �عد النقاش توقف هل ا�جلسة أغلقت: منصور  أحمد

 األر�عة؟

  النقاش توقف سمحت، لو : الع�� ر عم صالح
ً
  .. طبعا

ً
 .. طبعا

 ا�خارج؟ �� البعض �عضكم بينكم فيما ح�ى: منصور  أحمد

  .. �عمل إحنا ما ال  .. ال : الع�� عمر  صالح
ً
ا ثنائية جانب ع�� طبعا

َّ
 دثنتح كن

 البكر  حسن أحمد .. صا�ح قدمھ ال�� االق��اح إنھ فاف��ضنا �ع�ي �عضنا مع

  �ان
ً
اش صا�ح بأمر  البت تأجيل ع�� وافق ملا ألنھ وقفنا،مل انتصارا  لغاية عمَّ

 دثنتح و�دأنا االجتماع �خارج وطلعنا إلنا، انتصار  هذا فاعت��نا يرجع، ما

 ندناع أنھ فاملهم بيننا، فيما حقيقة الدامي .. ال�� النقاش هذا أعقاب ع��

 تيادياالع االجتماع طارئ، اجتماع �ان هذا اعتيادي، اجتماع إحنا

 بنود، عدة بھ ناقشنا االعتيادي .. الطارئ  االجتماع حضرنا ملا حضرناه،

 �شؤون الدولة، �شؤون ا�حزب �شؤون بالوزارات، تتعلق فقرات عدة

 األعمال جدول  �� .. االجتماع �� مدرجة فقرة هناك �انت ثم املجتمع،

 .الثورة قيادة مجلس رئيس نائب اختيار  اسمها

اشع و�ان: منصور  أحمد  ش�ل؟ بأي أحد يبلغھ ولم سفره، �� الزال مَّ

 طرحي بالبكر  وإذا أحد، يبلغھ لم العر�ي، املغرب �� الزال: الع�� عمر  صالح

لة �انت الفقرة هذه .. هذا إنھ العلم مع البند  غ��  باعتبارها مرة، آخر  مؤجَّ
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 الفقرة هذه يطرح بھ وإذا عندها، من أهمية أك��  أشياء عندها ألنھ مهمة،

 ملكي فينا من طيب يتفضل، املنصب لهذا نفسھ ير�ح ال�� قال و�طلب

اش، مهدي صا�ح يطرح ل�ي االستعداد أو  .. أو  ا�جرأة أو  ا�حق  صا�ح عمَّ

اش مهدي  نطرحھ؟ كيف بالتآمر، م��م عمَّ

 .البعض من إعدامھ ومطلوب: منصور  أحمد

  ذلك ومع الحظت: الع�� عمر  صالح
ً
 قال ضانرم ياس�ن طھ إيده رفع فورا

 ..ال��شيح هذا ع�� أث�ي أنا قال إبراهيم عزت رجع صدام، الرفيق أر�ح أنا

 .. سالم يا: منصور  أحمد

 و ه املنصب هذا إنھ حقيقة آنذاك السائد املناخ أن و�ما: الع�� عمر  صالح

 .قيمة لھ ليس شك�� بروتوكو�� ��يء عن عبارة

 العراق �� حدث ام نفهم ا�جلسة هذه من إحنا اآلن �ع�ي: منصور  أحمد

 ذلك �عد

 .. �عم .. �عم: الع�� عمر  صالح

 .�حظة آخر  إ�� صدام جوار  إ�� الرجل�ن هذين بقى وكيف: منصور  أحمد

 .. الش�ل ��ذا القرار  فمرَّ  �عم .. �عم: الع�� عمر  صالح

 .�ع��ضوا ولم وافقتم وأنتم: منصور  أحمد

  �ع��ض أن يمكن ال  إحنا: الع�� عمر  صالح
ً
 .. أوال

ھ ال�� اال��ام إن .. إن �شعروا لم: منصور  حمدأ   �ان لعماش وّجِ
ً
 تمهيدا

 .القرار هذا لتمر�ر 
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 ما لكن الشكوك �عض �انت �ع�ي بالقول  أصارحك: الع�� عمر  صالح

 .شكوك بدأت �انت املطلقة، القناعة �ع�ي حد إ�� وصلت

 املرحلة؟ تلك �� صدام مسؤوليات �انت ماذا: منصور  أحمد

 . قطر�ة قيادة عضو  �ان: لع��ا عمر  صالح

  يكن لم: منصور  أحمد
ً
 الدولة �� ��يء أي عن مسؤوال

 .. ��ائي يكن أل،لم:الع�� عمر  صالح

 ميليشيا أو  األمن أجهزة عن مسؤوليتھ قضية بدأت تكن لم: منصور  أحمد

 ش�لت؟ ال�ي الشع�ي ا�جيش

 قتتعل كرةف �ع�ي فكرة اق��حنا ذلك �عد .. �عد ال  .. ال : الع�� عمر  صالح

 .. املهم �ع�ي األمن، بموضوع

 .تفضل املفصل هذا نكمل: منصور  أحمد

 ..هاي �� حقيقة ألن املسألة هذه أشرح أن .. أن �� اسمح: الع�� عمر  صالح

 .. طوال العراق تار�خ مفصل هذا: منصور  أحمد

 ال�� الكالم �ل عندها من انطلقت �� ال�� املحطة هاي: الع�� عمر  صالح

 البكر  حسن وأحمد الثورة، قيادة مجلس رئيس نائب صدام صبحفأ فات،

 �ة،العش� نفس ومن األسرة نفس من االثن�ن الثورة، قيادة مجلس رئيس هو 

 يلعب بدأ البكر  حسن أحمد عمة وابن صدام خال هو  ال�� طلفاح هللا خ�� 

 حسن أحمد تخو�ف وتر  ع�� يلعب �ان حقيقة اآلن قبل هو  أو  وتر  ع��

 .. البكر  ملستقبل،ا من البكر 
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 أيھ؟ طلفاح هللا خ��  وضع �ان: منصور  أحمد

 محافظ �ان عالقة، لھ ما ا�حزب، وخارج السلطة خارج: الع�� عمر  صالح

 مؤهالتھ �انت: منصور  أحمد. يدخل بدأ �س �غداد، محافظ .. �غداد ��

 محافظ؟ يكون  أن لھ �سمح

ل قديم عسكري  هو  وهللا: الع�� عمر  صالح   حقوق  وكّمِ
ً
 قتبو  �عد فيما أيضا

 من تزوج صدام �ان: منصور  أحمد .. والتنمية بال��بية مدير  و�ان متقدم

 آنذاك؟ ابنتھ

 أنھ فاملهم القاهرة، �� �ان حينما ٦٣ من م��وج هو : الع�� عمر  صالح

 حسن أحمد ألنھ البكر، حسن أحمد يخوف بدأ طلفاح هللا خ��  ..البكر

 ع�� .. ع�� ُ�عتقل األحرار  الضباط من ضابط أول  أنھ معروف كما البكر 

 خطط الذي هو  البكر  حسن أحمد ثم ،٥٨ ثورة �عد قاسم الكر�م عبد يد

  ،٦٣ عام رمضان ١٤ بثورة ُسمي ملا
ً
طيح وطبعا

ُ
 السالم عبد يد ع�� بھ أ

 �انف الثالثة املرة هذه ثم جمهور�ة، رئيس وحطھ بيتھ من جابھ ال�� عارف

 تفيد�س أن عليك أنھ ا�حساس الوتر  .. الوتر  اهذ ع�� يضرب طلفاح هللا خ�� 

 ال  أن وعليك والفشل، األخطاء تكرر  ال  أن وعليك السابقة، تجار�ك من

 �ىوح األخ��ة فرصتك هذه تكون  ها أن يجب اآلخر�ن، أمام أ�حوكة تصبح

 .. وشوف غ��، وليس األسرة ع�� �عتمد أن عليك األخ��ة فرصتك تكون 

 األسرة، ع�� �عتمد ال�� النظم �� تقرةاملس النظم �ل حولك، شوف

 تقدر  ابنك كأنھ القيادة �� عضو  و�اك أنھ ا�حظ حسن من إذن و�التا��

ئھ إيدك ع�� .. ع�� تر�يھ  يلك،بد هو  يكون  ممكن املناسب الوقت �� وُ��ّيِ

  خشية الفكرة هذه .. هذه رأسھ �� تركبت البكر  حسن فأحمد
ً
 من وخوفا

 نم وأصبحنا السلطة وتقاسموا صدام، مع ينسق فبدأ التجر�ة، تتكرر  أن

 حسن وأحمد حس�ن صدام لدى .. �� موظف�ن مجرد الواقعية الناحية

 .البكر
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 ؟٦٨ �� التعي�ن هذا �عد صدام نفوذ بدأ م�ى: منصور  أحمد

 : الع�� عمر  صالح
ً
 .. فورا

 : منصور  أحمد
ً
 .فورا

 : الع�� عمر  صالح
ً
  فورا

ً
 نحس وأحمد لوط�يا املجلس بناية إ�� انتقل رأسا

 رسيما كالهما و�دأ السلطة وتقاسموا ا�جمهوري، القصر  بناية �� البكر 

  مالھ، من السلطة
ً
  إحنا. فورا

ً
 هذه إ�� صدام انتبھ: منصور  أحمد .. طبعا

 .يديھ �� األمنية األجهزة يمسك و�دأ النقطة

 األشياء هذه �ل ستأ�ي �ع�ي سأعود .. اآلن �عرف أن نر�د: منصور  أحمد

،
ً
اش مهدي صا�ح مص��  �عرف أن نر�د ولكن تباعا  اماذ بالتآمر  امل��م عمَّ

 مص��ه؟ �ان

 عاد مهمتھ ان��ت أن �عد .. ف��ة �عد عماش صا�ح �عم،: الع�� عمر  صالح

 امتدت كم: منصور  أحمد. الرشيد العسكري  املطار  �� ونزل  �غداد، إ��

؟ مهمتھ
ً
 تقر�با

  وهللا: الع�� عمر  صالح
ً
 ��َّ  صلات البكر  فالرئيس أك��، أو  أيام ةعشر  تقر�با

 .. الستقبالھ وطلعت الستقبالھ املطار  إ�� أخرج أن عندي من وطلب

 [منصور  أحمد
ً
 و�عد والعقاب إعدامھ قضية أخرى  مرة ُيطرح لم]: مقاطعا

 صدام؟ اختيار 

،: الع�� عمر  صالح
ً
  ُيطرح لم أبدا

ً
 خصية،ال� �سيار�ي عندي خليتھ أنا ��ائيا

 حكيت الطر�ق و�� البيت، وصل ح�ى جن�ي، جالس وهو  أسوق  ناأ وكنت

  بھ، دار  وما االجتماع حول  معھ
ً
 من بجو  أنا املوضوع، أطرح أن قبل طبعا

 يفك صا�ح يا لھ وقلت صا�ح �� تطلعت �ع�ي كذا، أو  النكتة أو  الظرافة
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 �ع�ي ُصدم، فهو  الثورة؟ وع�� ا�حزب ع�� تتآمر  أن لنفسك �سمح أنت

 أم باملوضوع جاد أنت �ع�ي، القصة ما شو  �ع�ي �� قال قصة،بال فو��

 رأسك فحضر  االجتماع، تفاصيل وحكيت اجتماع حصل لھ قلت تمزح؟

ع صا�ح لإلعدام
َّ
، تطل   ��َّ  تطلع ��َّ

ً
 شو  رفأع أن أتمكن: �� قال فسأل�ي جيدا

 صدقكأ �ع�ي األمور، من كث��  لھ حكيت غيا�ي؟ ف��ة �ع�ي �عد، حصل ال��

  أنھ ل القو 
ً
 ةقياد مجلس رئيس كنائب صدام اختيار  مسألة �سيت تقر�با

ر  الثورة،  نائب صدام ُع�ن وهللا: لھ فقلت مرة، من أك��  ع��َّ  السؤال كرَّ

 دبتقص شو  لھ قلت ان��ت، مؤامر�ي إذن: �� قال بوج�ي، فابتسم لكذا،

 صا�ح ع�� البكر  حسن وأحمد صدام مؤامرة �� �� قال ان��ت؟ مؤامرتك

 انت�ى املوضوع هذا أنھ �شوف وراح العكس وليس العماش، ديمه

 بأحمد وإذن معنا، عماش صا�ح و�حضر  نحضر، اجتماع أول  �� و�الفعل

 .. البنود يقرأ البكر  حسن

 .االجتماع محضر : منصور  أحمد

 هذه عدا ما نقاط عدة بھ موجود و�ان االجتماع، محضر : الع�� عمر  صالح

 .. اوإحن مغيبة، �انت املسألة

 صدام وصول  تمر�ر  هو  األسا��ي هدفها املؤامرة �انت إذن: منصور  أحمد

  ليصبح حس�ن،
ً
 إ�� هذا أدى لو  ح�ى الثورة، قيادة مجلس لرئيس نائبا

 وق��ا؟ أيھ شعرت األ�خاص، من آخر  قتل أو  �خص إعدام

 ةا�جلس تلك منذ �ع�ي عليك أكذب ما وهللا �حيح، هذا: الع�� عمر  صالح

 خارج أنا بأ�ي شعرت ��م واحد أك��  أنا يمكن إنما فقط أنا سلي .. بدأنا

 السيا��ي، العمل خارج ا�حزب، خارج العمليات، �ل خارج اللعبة، هذه

  شديدة �غر�ة أشعر  أصبحت مسؤوليا�ي، خارج
ً
 .“ رفا�� تجاه جدا
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  لعب البكر  الرئيس أن الع�� عمر  صالح حديث من يظهر  كما
ً
 عيدتص �� دورا

 ملركز ا بذلك صدام فنصب طلفاح خ��هللا بنصيحة عمال  ور�ما صدام قر�بھ

 التفلت �ي التكر��ي وحردان عماش مهدي صا�ح من �ل دور  همش و 

 .أخرى  مرة منھ السلطة

  هناك �ان التعي�ن ذلك و�عد
ً
  �عاونا

ً
 ع�� وصدام البكر  ب�ن ما وتفاهما

 البكر  ةطسل ع�� ا�حفاظ �انت صدام فمسؤولية ،بي��م فيما األدوار  تقسيم

 عادوا� تصفية عملية تمت الغرض ذلك ولتحقيق األول  املوقع �� و�قاءه

 ماشع كأ�عاد نفسھ البكر  و�موافقة وا�حز�ي�ن العسكر��ن من الكث�� 

 نصرت الكر�م عبد واغتيال مص�ح رشيد واعدام اغتيالھ ثم ومن وحردان

 ي��العق العز�ز  وعبد فرحان الكر�م وعبد يحيى طاهر  و�جن الر�ا�ي وفؤاد

 من ك�� أ �انت الشك �سلطة يتمتع �ان حيث البكر  حكم أوائل �� تمت �لها

 .ورضاه البكر  بموافقة األك��  ع�� تمت العمليات وتلك صدام

 أن أعتقد البكر  أن شباط ٨ كتابھ �� سعيد كر�م ع�� الدكتور  ويعتقد

  �ان صدام نائبھ
ً
 بصت �انت ا�خصوم تصفيات وان الثا�ي باملركز  مقتنعا

 تلك تصب ال��اية �� لكن. السلطة ع�� ل�حفاظ نفسھ البكر  مص�حة ��

 ع�� بالسيطرة لھ و�السماح موقعھ بتقو�ة النائب مص�حة �� التصفيات

 الذي تالوق نفس �� النائب لسيطرة ا�خاضعة واملخابراتية األمنية األجهزة

 .وسلطتھ البكر  قوة مصدر  و�التا�� ا�جيش أضعاف فيھ تم

 فسھن البكر  الرئيس صدام النائب وضع ذكرناها ال�ي لتصفياتا تلك �عد

 كرئيس الدرا�� شفيق محل العبدهللا حمد طارق  بأحالل مراقبتھ تحت

 للسعودية، كسف��  أ�عد الذي الديوان

 ثبحاد البكر  أبن محمد قتل حيث البكر  رجال بتصفية باضعافھ قام ثم

 باغراق األول  ،البكر بن�ي زو�� املطلق ومنذر  مظهر  األخو�ن وتصفية سيارة،

  با�عاده والثا�ي بداخلها وموتھ دجلة ��ر  �� سيارتھ
ً
 .نت�ناألرج ا�� سف��ا
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 د�ع البكر  تواله الذي املنصب وهو  للدفاع كوز�ر  هللا خ��  عدنان وع�ن

 . شهاب حماد مصرع

 الكر��ي سوى  سلطة من لھ يبق ولم البكر  سلطة ضعفت لذلك ونتيجة

 ندقف كتابھ �� العطية جليل الدكتور  ذكر  حيث بذلك شعر  األك��  ع�� وهو 

 السعادة

  �غداد ا�� عدت ١٩٧٧ تموز  ��“ 
ً
 .مهم�ي ان��اء �عد ��ائيا

 .البكر الرئيس التقيت أخرى  ومرة

 :األصدقاء أحد دار  �� املقابلة تمت

 :سأل�ي وفجأة

 عدت؟ ملاذا-

 .سيدي يا الرسمية املدة ان��ت-

 .األعالم عن مسؤوال  ان� الذي عز�ز  طارق  شتم عندها

  الهمس �شبھ بما �� اع��ف ثم
ً
! سماأل  أال  أملك أعد ولم فلتت، األمور -:قائال

  بأ��ى هذا قال
ً
 !ف��ا نجلس كنا ال�ي الصالة تتصدر  صورة ا�� متطلعا

 )صدام النائب والسيد تضمھ الصورة �انت( 

  ذلك وتم باملساعدة ووعد�ي ثمن بأي ا�خارج ا�� بالعودة البكر  ن�ح�ي
ً
 فعال

“. 

 غ��  ��ي هو  حان قد السلطة عن التن�� دور  أن البكر  شعر  وم�ى كيف

 عرا�� وز�ر  مذكرات كتابھ �� هاشم جواد الدكتور  ذكره ما عدا ،معروف
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 هللا خ��  من بدعوة وهيثم البكر “ حضره البكر  دار  �� اجتماع عقد عن

 لوإحال ،مناصبھ جميع عن وتنّحيھ البكر  استقالة: هام أمر  لبحث طلفاح

 .املناصب تلك �� محلھ حس�ن صدام

 اق��حھ ما ع�� يوافق ولم التعامل، �� الطر�قة هذه ع�� البكر  اع��ض

 .البكر ابنة وزوج زوجتھ وشقيق صدام خال ابن هللا خ��  وعدنان صدام

 عدنان أصابت واحدة رصاصة وأطلق مسدسھ هيثم و�حب املوقف، تأزم

 .يده �� �سيط بخدش هللا خ�� 

  البكر  و�قي ا�حالة، ل��دئة طلفاح لتدخ
ً
  خر� لكنھ االستقالة، رافضا

ً
 أخ��ا

 ال و  ا�جيش، �� ال  شفيع أو  سند أي يمتلك �عد لم أنھ صدام أفهمھ �عدما

 .ا�جمهوري ا�حرس �� ح�ى وال  املخابرات، أجهزة ��

فرغت قد والتشكيالت األجهزة تلك �ل �انت
ُ
 .وأعوانھ البكر  مؤ�دي من أ

ع البكر  قبل
ّ
عد قد �ان خطاب ع�� ووق

ُ
  ليذ�عھ لھ أ

ً
 الساعة عند �خصيا

 .“ وتلفز�و��ا �غداد إذاعة من نفسھ اليوم مساء الثامنة

  يذكر  لم
ً
 مصدر  يذكر  ولم هاشم جواد سوى  األجتماع ذلك س��ة أحدا

 .الكتاب ذلك �� معلوماتھ

 دق البكر  أن اشاعة انتشرت العسكر�ة الهزائم توالت ح�ن ١٩٨٢ عام ��  

 تنحية �� القتال اليقاف ايران شروط أحدى �انت حيث للسلطة �عود

 هذه وصلتھ صدام الرئيس أن األك��  وع�� السلطة عن صدام الرئيس

  هذا �ان ور�ما األشاعة
ً
 اسعالت القطري  املؤتمر  �� للبكر  ملهاجمتھ سببا

 السابق النفط وز�ر  الكر�م عبد تايھ ذكر  حيث ١٩٨٢ عام البعث �حزب
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 ةبطالق �ع��  حس�ن صدام الرئيس بان اشعر  مرة ألول  االجتماع ذلك ��“ 

  قال .. البكر  حسن أحمد املرحوم ضد موقفھ عن صراحة و��ل
ً
 لم قوال

 س�� � بدأت االمور  بان �شعر  و�ان باال��يار، اشبھ حالة �� �ان اتوقعھ اكن

 بون نتخت ما بالكم ديروا انا اروح اخاف: قال ا�حرب، �� العراق صا�ح غ��  ��

 وتحدث الثورة، �� دور  لھ ما ، ليس البكر  حسن احمد البكر، حسن احمد

 ان قال واستدرك البكر، حسن احمد الرئيس بحق وقا��ي الئق غ��  حديث

 .باق اروح ما انا هللا شاء

 البكر؟ حسن احمد الرئيس حق �� سب هل: املحاور 

 �ان ام بالثورة رز با دور  ولھ دولة كرئيس منھ النيل اك�� : الكر�م عبد تايھ

 �� وهو  والغضب ا�حقد ��ذا السابق رئيسھ من ينال ان دولة برئيس الئق

 .“ باليأس اشبھ حالة

 عبد تايھ ذكره والذي البكر  الرئيس من صدام الرئيس موقف ا�عكس 

 سمھأ يذكر  لم ح�ى بل البكر  دور  واهمال صدام الرئيس دور  بتعظيم الكر�م

 يحتل ذيال بالرفيق“ البكر ا�� أشار  حيث تاسعال القطري  املؤتمر  تقر�ر  ��

 الدور  صاحب هو “ األ�ي ورد صدام الرئيس دور  فعن ،“ األمامي املوقع

 دها،وقائ الوطنية ا�ج��ة خالق ،التار�خية األنفجارات تحقيق �� القيادي

 خططوامل النفط، تأميم لعملية الفع�� والقائد التار��� اذار  بيان ومصمم

 النوو�ة، البحوث أس��اتيجية الشاملة،وواضع لتنميةا لعملية األول 

 ار�خت �� مرة ألول “ وهو.“ واالعالم والثقافة الفكر  حقل �� املوجھ والقائد

 ادينمي �� البعثية العمل نظر�ة ومتجدد خالق و�أسلوب بدقة وضع ا�حزب

 .“ والتنظيم واالجتماع واالقتصاد السياسة
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 وخصوص البكر  شأن من التقليل وعن
ً
 :ماي�� ورد ١٩٦٨ انقالب �� بدوره ا

 واملدبر  ،املخطط العقل حس�ن صدام الرفيق �ان تموز  ١٧ ـل �� التحض ��“ 

 الدبابة يقود ،املد�ي املناضل وهو  ،�ان تموز  ١٧ صبيحة و�� واملحتاط

 ومي �� ولكن. الثورة شرارة واعلنت ا�جمهوري القصر  اقتحمت ال�ي األو��

  الثورة قائد هو  حس�ن صدام �ان ،تموز  ٣٠
ً
 ع�� أصر  الذي فهو  ،حقا

 الذي وهو  ا�خطة وضع الذي وهو  و�سرعة املضادة الثورة قوى  تصفية

 بالضر�ة بنفسھ قام الذي وهو  األدوار  وزع الذي وهو  التنفيذ ساعة اختار 

 . حقيقية والدة الثورة ولدت و�ذلك ا�حاسمة

 موقع خالل من يتم �ان امليادين، �افة �� األول، القيادي الدور  هذا أن

 و��.والدولة ا�حزب �� وال��وتوكولية، الرسمية الناحية من الثا�ي الرجل

 ا�� واالنجازات األدوار  هذه ينسب حس�ن صدام الرفيق �ان األحيان أغلب

  يحتل الذي الرفيق
ً
 ا�جماعية القيادة صيغة ا�� أو  األمامي املوقع رسميا

 
ً
 .“ ذاتھ ناكرا

 ذلك د�ع. وفاتھ ح�ى �املة سياسية عزلة عليھ تفرض البكر  أستقالة �عد

 سلطة ع�� وا�شقاقھ األردن ا�� خروجھ �عد �امل حس�ن ذكر  باعوام

  مات البكر  أن صدام الرئيس
ً
 .بالثاليوم مسموما
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 عبد الرزاق النايف

من رئيس الوزراء عبد الرزاق النايف 

الرمادي �ان بمنصب معاون مدير 

 ١٧انقالب  األستخبارات العسكر�ة قبل

 للوزراء ملدة  ١٩٦٨تموز 
ً
ع�ن �عده رئيسا

اسبوع�ن حيث أق��ي من منصبھ ونفي 

 .ا�� خارج البالد

�عد ا�عاده عن ، قللت الرواية الرسمية

 ١٩٦٨من دوره �� انقالب عام  ، منصبھ

واظهرتھ بمظهر املتطفل الذي اضطر 

د ذكر س فقالبعثيون ع�� القبول بإشراكھ �� األنقالب وليس كمساهم أسا

 وا�سانا“ أم�� اسكندر �� كتابھ
ً
 ومفكرا

ً
 “ صدام حس�ن مناضال

�ل ��ئ اصبح من��يا االن ا�خطة جاهزة للتنفيذ الرفاق مستعدون.ساعة “ 

الصفر تحددت واالوامر ع�� وشك ان تصدر من القيادة بالبدء �� التنفيذ 

 .�عد ساعات قليلة

ل��ى من يدق الباب �� ولكن جرس الباب يدق و�ذهب احمد حسن البكر 

هذه ال�حظة الشديدة ا�حرج وا�خطورة ثم �عود لهم �عد برهة وقد بدأ 

ع�� وجهھ القلق العنيف والتعب النف��ي البالغ حامال بيده رسالة طرحها 

اسمعوا هذه الرسالة ال�ي جاء :امام اعضاء القيادة املجتمع�ن وهو يقول 

 :كر�ة��ا (احمد مخلص) الضابط باالستخبارات العس
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ا�� ابو هيثم) بلغ�ي انكم ستقومون بثورة �عد ساعات تمنيا�ي لكم (

.التوقيع عبد الرزاق النايف مدير .. بالتوفيق واتم�ى ايضا ان اشارككم

 .االستخبارات العسكر�ة

واسقط �� يدهم دارت رؤوسهم ومادت االرض من تحت اقدامهم وكأن كرة 

الن قبض الر�ح �ل االمال ا�حديد قد مس��م و�دا أن �ل ��ئ قد صار ا

�ل ا�خطط وال��تيبات والنضاالت الطو�لة باتت  .الكب��ة تتقوض �� �حظة

هشيما تذروه الر�اح بل ان ال�ارثة تلوح شيئا فشيئا اك�� وافدح ان ا�حزب 

�لھ اصبح �� هذه الساعة مهددا ��ديدا خط��ا بالتصفية الشاملة فضال 

الن سوف يواجهون �عد �حظات بطبيعة ا�حال عن ان ا�جالس�ن هنا ا

 .عقو�ة االعدام

و��ض �عض الرفاق من اماك��م واخذوا يمشون �� الغرفة جيئة وذهابا. 

و�ا��م يتحركون �� قفص حديدي صغ�� وانطلق واحد م��م وقد بدت امامھ 

ال��اية املفجعة وا�حة وضوح السطور القليلة ا�حاسمة ال�ي حمل��ا 

 ال�ي �ان يوافق –�ن مدينا تلك التحالفات الرسالة صارخا �� وجھ االخر 

وال�ي ادت ا�� هذه ال��ايات املدمرة واعت�� التحالف مع  –عل��ا منذ �حظة 

(الداوود) امر لواء ا�حرس ا�جمهوري هو الذي قاد ا�� افشاء اسرار الثورة 

 .واف��ى ا�� هذه ال�ارثة

 ل��اية ال يليقولكن االن؟ ليست هذه الساعة ساعة لوم او ندم وال�جز �� ا

 برجال يوشكون ع�� القيام بثورة البد من مخرج ولكن من يقود ا�� املخرج؟

ت�لم صدام حس�ن واوقف املناقشات ال�ي تولول �عبارات اللوم والندم 

انا اق��ح ان نقبل  :وقال �� حسم مطلوب ومفتقد �� تلك ال�حظة

يتلو  كمن –نھ مشاركتھ.ونظر اليھ ا�جميع وقد عقدت الدهشة السن��م ولك

 :قرارا اكمل
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اق��ح ان يذهب اليھ الرفيق احمد حسن البكر ومعھ حردان التكر��ي 

ما .و .. نحن نقبل حياك هللا:وصا�ح مهدي عماش او اثنان م��ما و�قولون لھ

كنا نتصور من قبل انك تر�د �شاركنا ويعرضان عليھ املوقع الذي يرضيھ 

 .�عد الثورة فيما عدا رئاسة ا�جمهور�ة

ولكن �شرط هو تصفيتھ فورا اثناء الدخول ا�� كتيبة الدبابات او �عد 

ذلك!.ان�ي اذ اق��ح هذا فان�ي ادرك بانھ ما�ان من املمكن ان نفعلھ لو ان 

هذا الرجل قد شاركنا العمل وفق صيغة طبيعية ولو كنا متاكدين من 

 “ وطنيتھ وانھ ير�د املشاركة النقاذ الشعب وانما فرض علينا

كس ما ورد �� الرواية الرسمية ذكر وع

ابراهيم الداوود أمر ا�حرس ا�جمهوري انذاك 

 الول اجتماع تم فيھ 
ً
أن النايف �ان حاضرا

مفاتحة الداوود للمشاركة باالنقالب حيث 

 :ذكر

اتصل �ي سعيد صلي�ي قائد موقع �غداد، “ 

وهو من منطقتنا اي من األنبار، وقال ا��م 

 من منطقة
ً
الرمادي و�ر�دون�ي ان اشاركهم العشاء. سألتھ عن  تلقوا خروفا

انت وعبدالرزاق النايف وكمال جميل عبود وهو آمر “ ا�حاضر�ن فقال:

فوج. ذهبنا وما ان دخلت ح�ى فوجئت بوجود احمد حسن البكر وحردان 

التكر��ي وصا�ح مهدي عماش. أنا سألت عن ا�حاضر�ن ألتفادى احتمال 

 .وجود هذا النوع من الناس

:
ً
. “ انت رجل بال وفاء ال �سأل عنا“ استقبل�ي البكر بالعتاب الودي، قائال

. اجبتھ:
ً
 �� ال�لية العسكر�ة يوم كنت تلميذا

ً
 �ان �ش�� ا�� انھ �ان استاذا

. “ يا ابو هيثم انا وانت ال نلتقي. انت �� خط وانا �� آخر وال ��يء يجمعنا“

 �ش�ل مع�ن انا وعبدالرزاقوتناولنا العشاء فطلب سعيد صلي�ي ان نجلس 
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النايف إ�� يمي�ي وكمال جميل إ�� �ساري. و�� املقابل جلس البكر وحردان 

 .وعماش. وقال الصلي�ي: تفاهموا

 .“ ع�� ماذا نتفاهم؟“ فقلت:

 باإلعدام. “ قال البكر:
ً
�عد أحداث البصرة أصدر الشيوعيون ضدك حكما

حونا) نحن وأنتم. نحن ال الناصر�ون ضر�وك مرت�ن ولو نجحوا لقصونا (ذب

. أنتم أقو�اء و�� السلطة. أنتم تحموننا ونحن ننقل إليكم ما 
ً
نر�د شيئا

الشعب يكرهكم. قتلتم  ١٩٦٣أنتم اخطأتم �� “ . قلت لھ:“ يجري �� الشارع

 .“ وذبحتم. وممارسات قصر ال��اية ال تزال �� ذاكرة الناس. ال أحد يحبكم

 “ قال البكر:
ً
 .“ ونر�د أن نكفر عما فعلناه نحن اخطأنا فعال

اقسم بالقرآن و�الطالق “ قلت لھ هل تقسم بالقرآن ع�� ما تقول، فأجاب:

 
ً
 .“ أيضا

أنا وحردان وعماش �ع��ف باخطائنا ونقسم. نحن ال عالقة لنا بحزب “ قال:

 .“ البعث ونر�د العمل كمواطن�ن ونتعاون معكم للتكف�� عن سيئاتنا

 .القرآن. وهكذا أقسم البكر ورفيقاه طلبت من الصلي�ي أن يحضر 

أنت لك سمعة غ�� طيبة إذا �عاونت م�� سأتحمل عبء “ قلت �حردان:

 .“ سمعتك

أنا تأملت من صالح عمر الع�� ألنھ قال ان�ي اقسمت وحنثت بقسمي. 

ا�حقيقة أن الثالثة أقسموا وحنثوا بقسمهم. �� ذلك العشاء لم تكن هناك 

رف. �انوا �عرفون أن ال فرصة لنجاح أي فكرة إلطاحة عبدالرحمن عا

عملية �غي�� من دون موافقة ا�حرس ا�جمهوري. وان ا�حرس ستكون لھ 

ال�لمة الفصل �� حال مقتل الرئيس ال سمح هللا أو وفاتھ. و�انوا �عرفون 
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 ان�ي لست �� وارد القبول بأي عالقة مع الشيوعي�ن وان الباب موصد 
ً
أيضا

رحوا فكرة اللقاء كوطني�ن. يمكن القول إن فكرة بي�ي و��ن الناصر��ن. ط

 .التعاون �انت من باب االستعداد للمفاجآت

. نجلس ونتبادل املعلومات ونتحدث �� أوضاع البلد. 
ً
كنا نقيم عشاء شهر�ا

كنا نلتقي �� بيت مولود مخلص بناء ع�� اق��اح حردان التكر��ي. �ان يحضر 

 .والنايف وأنا العشاء خمسة فقط البكر وحردان وعماش

 

ا�حلقة تضم خمسة أنا والنايف والبكر وحردان التكر��ي وعماش. قبل أك�� 

من شهر من موعد العملية اجتمعنا �� من�ل مولود مخلص. وأذكر ان 

حردان ذهب لالتيان بكباب لأل�ل، وان البكر ناداه مرت�ن يوصيھ بأن 

 من ا�جوز مع الكباب. ـ �ان ينفي عالقتھ
ً
با�حزب. اقسموا  يضعوا شيئا

 ل�جمهور�ة. فكرت  -بالقرآن فصدق��م. 
ً
قرر ا�حاضرون أن أكون أنا رئيسا

 وأنا عسكري ولست  ٣٦ل�حظات ثم قلت لهم أنا عمري 
ً
 وال أزال شابا

ً
عاما

 واعتذرت. وقلت:
ً
 مح��فا

ً
أنا اتنازل أل�ي هيثم (البكر) شرط أال “ سياسيا

 للقوات املس�حة �� ا
ً
 عاما

ً
لوقت نفسھ. أي رئيس جمهور�ة يكون قائدا

. �عدها عرضوا ع�ّ� رئاسة الوزراء فقلت إذا لم أقبل األو�� فكيف “ فقط
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 للقوات 
ً
 عاما

ً
 للدفاع وقائدا

ً
أقبل الثانية. عندها اتفق أن أكون وز�را

 ل�جمهور�ة وأنا وز�ر الدفاع. طرح البكر 
ً
املس�حة. إذا تم اختيار البكر رئيسا

 
ً
 للوزراء. عارض النايف وقال لھ أنت عليك  فكرة أن يكون هو أيضا

ً
رئيسا

صفة �عثية واألمر سيعقد عالقتنا مع سور�ة ال�ي يمر نفطنا �� أراض��ا. 

كما عارض النايف اسناد املنصب إ�� عماش أو حردان التكر��ي لألسباب 

 للوزراء. طلب 
ً
نفسها. وهكذا لم يبق إال النايف، فتقرر أن يكون رئيسا

 لألر�ان فعارضت. أم��ى النايف أسبوع�ن يحاول حردان أن يكو 
ً
ن رئيسا

 للداخلية. 
ً
أن يقنع�ي ح�ى وافقت. أما عماش فقد اتفق أن يكون وز�را

 لرئيس 
ً
 نوابا

ً
هكذا توزعت املناصب ب�ن ا�خمسة ع�� أن �عت�� األر�عة أيضا

ا�جمهور�ة وهو البكر. هكذا تم االتفاق ع�� مجلس قيادة الثورة. أنا اخ��ت 

أيلول (سبتم��). اعت�� هذا  ١٧ألن�ي اتفاءل بھ. اب�ي أر�ان ولد ��  ١٧وعد م

. اخ��ت 
ً
 .“ ا�خميس -تموز و�ان ليل األر�عاء  ١٧التار�خ مبار�ا
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�عد أ�عاد النايف ا�� ا�خارج حاول النظام اغتيالھ عدة مرات ع��ا ذكر 

 ماي�� �� مذكراتھ

و�دأت  ... �غداد اغتيا�� عدة مرات حاول ا�حكم التكر��ي البع�ي القائم ��“ 

 ... حيث كنت اقيم �� جنيف ١٩٦٩محاوال��م هذه �� حز�ران (يونيو) عام 

اكدت �� زوج�ي ان جميع اصدقائي املخلص�ن ن�حوها بأن تطلب م�ي ترك 

. و�ان أحد ضباطي .. جنيف ألن هناك مؤامرة تدبر الغتيا�� والتخلص م�ي

يؤكد ع�� هذه الناحية وهو املرحوم الشهيد الذين اعتمد عل��م �� �غداد 

النقيب الركن عبدالوهاب الداود وزميلھ الشهيد املرحوم النقيب الركن 

ر�اض محمد شكري املف�ي وقد اعدما من قبل محكمة صدام ال�ي ش�لها 

 .برئاسة ا�جزار طھ ا�جزراوي 

وصل ا�� جنيف املحامي جاسم مخلص وهو من أقارب حردان التكر��ي 

طلبنا ��  ١٩٦٩تموز  ٢م ان جاسم الرجل فور وصولھ ا�� املطار يوم امله

 “ التلفون من املطار وقال با�حرف الواحد:
ً
. لقد .. الزم ت��ك جنيف فورا

 للدفاع، بأن صدام التكر��ي أرسل 
ً
علمت من حردان التكر��ي، و�ان وز�را

 .. فرقة من عصابتھ لقتلك
ً
غادر ا�� . وقال انھ م.. . فيجب ان �غادر فورا

 .. فيينا وال �ستطيع البقاء �� جنيف
ً
 .. وحذر كث��ا

قال لك حردان سبب اقدامهم “ وقبل ان اغلق سماعة التليفون سألتھ:

أ�� هؤالء مجرمون وعاثوا �� البالد “ ، فأجاب من دون تردد“ ع�� ذلك؟

 والفو��ى والظلم والقهر �سود البالد
ً
. وح�ى حردان سيقتلونھ وهو .. فسادا

 لنفسھ�عر 
ً
 وال يقدر ان يفعل شيئا

ً
 .. “ ف ذلك جيدا

اق��ب الرصاص من رئيس الوزراء املنفي عبدالرزاق النايف.  ١٩٧٢و�� عام 

فتح باب شقتھ �� لندن فأمطره املس�حون بالرصاص. اسعفھ ا�حظ ونجا 

 .لكن الرصاصات أصابت زوجتھ ملياء
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تموز  ٩�� “ �حياةعن حادث اغتيالھ ذكر نجلھ ع�� �� مقابلة مع �حيفة ا

�عرض الطالق النار وتو�� فجر اليوم التا�� �عدما �ان تو��  ١٩٧٨(يوليو) 

 عقب ا�حادث مباشرة. يومها �انت املرة الوحيدة ال�ي نقيم ف��ا �� 
ً
سر�ر�ا

 .شقة خالل ز�ارة إ�� لندن

 ما سبب الز�ارة؟

سا�ع منھ . والدي وصل �� ال١٩٧٨نحن وصلنا إ�� لندن �� األول من تموز  -

 زرنا خاللھ متحف الشمع 
ً
 جميال

ً
 من عّمان. أمضيت مع أ�ي يوما

ً
آتيا

 �� حدود 
ً
 وعاد متأخرا

ً
 لألطفال. �� اليوم التا�� لم أره. خرج صباحا

ً
ومن��ها

. ابلغ والد�ي أنھ ذاهب لتناول العشاء فأصرت ع�� 
ً
العاشرة ليال

اقية، واعتقد أنھ �ان .) مسؤول املخابرات العر .. مرافقتھ.�ان العشاء مع (

واقتصر ع�� الثالثة. ر�ما وجود املسؤول العرا�� هو ما “ سبورتينغ“ �� نادي

،  ٩يفسر قلق والد�ي وإصرارها ع�� ا�حضور.�� 
ً
تموز، التاسعة صباحا

قبل�ي والدي وقال �� أنا خارج وأعود �� ا�حادية عشرة. طلبت منھ أن 

عودتھ. �� الساعة الثانية  يصطحب�ي إ�� م�ان مع�ن فوعد�ي بذلك لدى

 .عشرة اتصل وقال إنھ آت إ�� املن�ل 

�� الرا�عة �عد الظهر وكنا ال نزال �� انتظاره وفيما كنت أشاهد التلفز�ون، “ 

 تالان��كونتينن“ قطع التلفز�ون ال��نامج لتقديم خ�� عاجل وظهر فندق

س�� ورجال الشرطة يتمشون أمامھ. وسمعت ان اطالق نار حصل وان امل“

عبدالرزاق اصيب. نظرت إ�� والد�ي فالحظت أ��ا لم �عرف ماذا يجري. 

�انت ان�ل��ي��ا ضعيفة. سألت�ي ما �ي، فقلت لها ا��م يتحدثون عن اصابة 

�خص اسمھ عبدالرزاق. فجأة ضر�ت والد�ي ع�� رأسها واصيبت بنوع 

 من اال��يار. طلبت م�ي االتصال بالشرطة للتحدث معهم. اتصلت وقلت

 اسمھ عبدالرزاق �عرض إلطالق نار فمن هو. �عد تردد أكد 
ً
لهم ان �خصا

الضابط وقوع ا�حادث وطلب م�ي ابالغ والد�ي أن والدي �� مستشفى 
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سانت مار�ز. سألتھ أين اصيب فأجاب�ي �� كتفھ. نزلنا �سرعة واستقلينا 

تاك��ي إ�� املستشفى. شاهدت والد�ي سيارة اسعاف وراح املصورون 

ون �� الصور وأنا أب�ي. كنت �� العاشرة. ال�حافيون ال يرحمون. يلتقط

حضر محقق من اسكوتلنديارد وأخرج أمامنا ا�جواز األرد�ي الديبلوما��ي 

 .الذي �ان يحملھ والدي ومكتوب فيھ دولة عبدالرزاق النايف

 هل عرفت والدتك بمن �ان والدك سيلتقي �� الفندق؟

ر�يط (سف�� سابق للعراق ظهر �� حياتنا �عم ذهب للقاء عبدا�حميد ا�خ -

هو وشقيقھ عبدالكر�م ا�خر�يط) واملسؤول العرا��. كنا نرى  ١٩٧٥�� 

ا�خر�يط مرات عدة �� السنة و�ان يزعم أنھ �س�� إ�� ترتيب العالقات ب�ن 

 لكن عندما سأل 
ً
السلطة ووالدي. �ان يف��ض أن يكون ا�خر�يط حاضرا

أنھ غادر. عندها التقى املسؤول العرا�� ��  والدي عنھ �� الفندق أجابوه

غرفتھ.�ل ما �عرفھ أن املسؤول العرا�� نزل مع والدي إ�� ��و الفندق 

 وعاد إ�� غرفتھ. فور خروج والدي من الفندق �ان القاتل بانتظاره 
ً
مودعا

 .وعاجلھ برصاصات عدة

 ما اسم القاتل؟

. البواب  ٢٥خالد أحمد. عرا��. �جن ملدة  -
ً
أمسك القاتل. أما عاما

املسؤول العرا�� فقد غادر لندن ولم يظهر اسمھ �� التحقيقات. بالتأكيد 

جاء بجواز ديبلوما��ي واسم مستعار.قلت ان�ي توجهت مع والد�ي إ�� 

 
ً
 .املستشفى، و�عد توسالت تمكنا من رؤ�ة والدي و�ان املشهد مؤملا
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 عن اغتيال النايف
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 أين دفن والدك؟

 .“ ب ع�� طر�ق العراق�� مق��ة �حا -

سئل الرئيس من قبل املحقق الفدرا�� عن اغتيال النايف ودور السلطة �� 

عندما قيل لصدام إن �عض األفراد �عتقدون أنھ تم قتل نايف من “ ذلك

إن هللا قتل نايف. فقد بدأ نايف �� العمل “ قبل قوات األمن العراقية، قال

ارزا�ي �� شمال العراق، وحسب ضد البالد. لقد ذهب إ�� إيران وقابل ب

املعلومات ال�ي توافرت لدينا، فقد قابل مو��ى ديان، (وز�ر الدفاع 

اإلسرائي��). وقد �ان ينظر إ�� مثل هذه التصرفات ع�� أ��ا تصرفات 

 مشينة. و�النسبة ملن قتلھ، فإن ذلك أمر آخر. فا� وحده هو الذي �علم

 إذا �ان �علم من قتل نايف، قال . وعندما تم توجيھ سؤال إ�� صدام عما“

. وعندما تم الضغط عليھ أك�� “ لقد قلت لك إن هللا وحده هو الذي �علم“

. وقال “ لقد قلت لك بصورة وا�حة تماما“ ليجيب عن هذا السؤال، قال

ر�ما يكون ما زال حيا، لكنھ لم يكن خائنا. “ صدام فيما يتعلق بمص�� داود

عندما سئل صدام عن تصرف ا�حكومة . و “ فلم يتم ��جيل ��يء ضده

لست متأكدا لكن�ي أعتقد أننا “ العراقية فيما يتعلق بنايف، قال صدام

. و�عد ذلك سئل صدام عما إذا �ان قد ألقي القبض “ حذرناه. ال أتذكر

ع�� نايف و�جنھ ومعاقبتھ بدال من نفيھ، وأن �عض األ�خاص �عتقدون 

 .أنھ �انت هناك أوامر بقتلھ

ما �عتقده الناس ��يء آخر، لكن�ي “ دام ع�� ذلك بقولھ:فأجاب ص

 .“ أعطيتك إجاب�ي

كما يبدو من هذا ا�حوار لم ينف الرئيس دور العراق �� اغتيالھ بل ع�� 

 لبقاء الداوود �� واغتيال النايف فاالول 
ً
م ل“ العكس فهو يقدم تفس��ا

  .“ �انت تصرفاتھ مشينة“ والثا�ي“ ��جل شيئا ضده
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�� اجتماع حز�ي عقد �عد  ، ة السيد النائب ع�� نفس السوال�انت اجاب

 عن من قتلھ حيث أجاب  ، ف��ة قص��ة من اغتيال النايف
ً
وا�حة تماما

 .“ حنھ ال�� چتلناه“ �عد أن قهقھ

 

 

......................................................... 

 :صدام إ�� النايف ملياء من رسالة

 الزهور  عمر  من ر أقص الظالم عمر 

 تھزوج وجه��ا ال�ي الرسالة بنص حقائبھ �� النايف عبدالرزاق احتفظ

 وجهاز  اغتيال محاولة �� اصاب��ا �عد حس�ن صدام النائب السيد إ�� ملياء

 :الرسالة نص وهنا ،١٩٧٢) ف��اير( شباط ١٧ �� لندن ��

 الرحيم الرحمن هللا �سم“ 

 ٢٥/٢/١٩٧٢ �� لندن ،“ ميدلسيكس“ مستشفى

 التكر��ي حس�ن صدام السيد إ��

 وزو�� لھ �عرضت الذي ا�حادث �عد هذه رسال�ي اكتب أن بودي �ان

  جيدة اآلن �ح�ي أن وحيث ذلك عن اعاقت�ي اصاب�ي ولكن مباشرة،
ً
 جدا

 �� الفع�� ا�حاكم باعتبارك الرسالة هذه لك أسطر  فإن�ي لذا �، وا�حمد

  أعلم ان�ي حيث خر،آ مسؤول أي إ�� أوجهها وال  العراق
ً
 �افة أن جيدا

 لهم حول  ال  الرفاق أصغر  إ��) جمهور�ة رئيس( البكر  أحمد من مسؤوليكم
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 نع �ع��  وال  تنطق وال  رمز�ة باسماء تتحرك شطرنج دمى إال  هم وما قوة وال 

  ا�حقيقية مراكزها
ً
 .فعال

 ��زو  أن الكر�م العرا�� الشعب �علم كما الفع�� الرئيس حضرة يا �علم

 شر ع السا�ع لثورة وا�حقيقي الفع�� القائد هو  النايف عبدالرزاق لسيدا

 ت�للت ح�ى األحرار  وزمالئھ اخوانھ مع لها خطط حيث البيضاء، تموز  من

 هذه تضع أن هو  واحد أمل يحدوه العرا�� الشعب و�ان والنجاح، بالنصر 

  الثورة
ً
 أو  خاصة صفة لها ليس وال�ي املا��ي �� حدثت ال�ي للمآ��ي حدا

  و�علم. اآلن لذكرها عامة
ً
  ا�حا�� رئيسكم نّصب الذي هو  أنھ أيضا

ً
 رئيسا

 وذلك تموز  ١٧ ثورة �� الذكر  �ستحق دور  أي لھ يكون  أن دون  ل�جمهور�ة

 العسكري  و�الشرف بالسالح لھ وأقسمتم والوعود العهود قطعتم أن �عد

 العمياء ةالضيق ا�حز�ية جرتھ وما القر�ب املا��ي بدروس ستعت��ون بأنكم

 بأنكم تو�� وايمانكم تأكيداتكم �انت. وارزاء كوارث من البالد ع��

  ستن�جون 
ً
  ن�جا

ً
 البيان �� جاء ما واخالص وامانة بصدق وتنفذون  جديدا

 �ل فوق  العر�ية واألمة العليا البالد مص�حة أمامكم واضع�ن للثورة، األول 

 رفبالش ايمانكم مونقضت عهودكم خنتم األسف شديد ومع أنھ غ��  اعتبار،

 فقمتم ا�حكم، إ�� القاسية عزلتكم من عدتم أن �عد السلطة واغرتكم

 ملنا��وا اللئيم والغدر  با�خيانة واملجلل والعار  با�خزي  امللطخ بانقالبكم

 و��ز  اعتقلتم حيث واإلسالمية العر�ية واالخالق اإل�سانية القيم �جميع

 أعزل  وهو  مائدتكم ع�� داءالغ طعام يتناول  �ان عندما عليكم ضيف وهو 

 تار واالس�� التعسف �� البغيضة أساليبكم إ�� �عدها وعدتم السالح من

  الدماء وسفك
ً
 م��ا، أعنف نقل لم إن ١٩٦٣ عام �� فعلتم كما تماما

 ودب هب من ب�ل الدولة مناصب ومألتم والشعب الدولة بأموال وتصرفتم

 .�يةا�حز  باسم ا�حياة �� والفاشل�ن املراهق�ن من

  محاكمتھ ف��ا طالب رئيسكم إ�� مذكرة زو�� قدم ١٩٦٩ آب ��
ً
 �عد علنا

  إليھ وجهتم أن
ً
 ةمحكم �شكيل وطلب بمذكرتھ عليكم رد وقد ش�ى ��ما
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 العادل طلبھ إ�� تلتفتوا لم فلماذا الباطل، وازهاق ا�حق إلظهار  خاصة

 !ذلك؟ والشر��

 دامغة حقائق �ان تھمذكر  �� جاء ما �ل أن حيث بإم�انكم ذلك يكن لم

 .ا�حق عن األخرس الشيطان سكوت فسكتم إن�ارها باستطاعتكم ليس

 األشـــخاص مئات بإعدامكم العالم وفو�� ١٩٧٠) يناير( الثا�ي �انون  وجاء

 اإلعـــدام حكم الصـــدار  مناسبة و�انت صور�ة و�محاكمة ساعة ٤٨ خالل

  زو�� ع��
ً
  أنا كنت وملا أموالھ، ومصادرة بالرصاص رميا

ً
 من أول  �خصيا

 ي ضم��  أر�ح أن رأيت فقد ا�حكم، إ�� وجلبكم معكم التعاون  �� عارضتھ

 بالدي ضباط خ��ة �حي��ا راح ال�ي البشر�ة املجازر  هذه �شدة فاستنكرت

 .شبا��ا وزهرة

 يتآمر  من محاكمة عن تتغا��ى أن الدولة اطالب ال  عراقية كمواطنة ان�ي

 �� يتقيد أن واجبھ من ولكن حكمھ يحمي أن حاكم �ل حق من وان عل��ا،

 ھنفس عن الدفاع بحق للم��م ويسمح والقانون  العدالة بحدود هذا دفاعھ

 من سلسلة �ان العراق �� اآلن ح�ى جرى  ما ولكن ا�حق، هذا لھ و�صون 

، التار�خ لها �شهد لم ال�ي البشر�ة املجازر 
ً
 القرن  إ�سان يتصور  ولم مثيال

 من أ�شع محاكمات هذه. عصره �� تقع أن كناملم من ان العشر�ن

 س والقتل الصور�ة املحاكمات تلك وشملت التفتيش محاكم محاكمات
ً
 را

 �� البالد سمعة مرغتم وقد الوطنية والعناصر  الفئات �افة ال�جون  ��

 البالد رجاالت �جميع وجهتموها ال�ي الباطلة اال��امات نتيجة األوحال

 دأتب فقد ا�حد، ��ذا تكتفوا ولم معكم اون التع رفضوا الذين املخلص�ن

 .وخارجها البالد داخل وهم جر�مة أو  ذنب دون  من األبر�اء تطارد عصاباتكم

 نأ األبر�اء بقتل اتباعك تأمر  وأنت بأمره ا�حاكم حضرة يا تتذكر  أن أرجو 

 اسمق عبدالكر�م ��اية �سيت فهل بنفسھ، مشنقتھ �عد الظالم ا�حاكم

 األح�ام تلك تكن ولم أصدرها ال�ي اإلعدام �امأح �سبب جاءت حيث
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 ر�اءواألب األحرار  مطاردة �� الوحشية أساليبكم يتبع ولم اح�امكم بقسوة

 لذينا زمال��م ب��اية القتلة اتباعك اذكر  كما. �انوا اينما قتلهم ومحاولة

 أمر ت ما ينفذوا أن �عد عل��م تق��ي فكنت االغتياالت، حوادث �� أطاعوك

 ليست مفتعلة سيارات حوادث �� اتباعك من العديد ومقتل رائمج من بھ

 لعبدالكر�م �غفر  لم الذي العرا�� الشعب أن حيث شعبنا أذهان عن �عيدة

 لو و  لشهدائھ وسيثأر  ينساها ولن املجازر  هذه لكم �غفر  لن إعداماتھ قاسم

 �نح �عد ولو  بالقتل القاتل و�شر “ :الكر�مة باآلية واستشهد ح�ن، �عد

 .العظيم هللا صدق“

 هذا سكرة من تفيقوا أن أن�حكم لبلدي مخلصة عراقية �امرأة ان�ي

 إ�� تدوم ا�حق ودولة ساعة الظلم دولة ألن رشدكم إ�� و�عودوا الطغيان

 أعمدة �� املشانق أعواد أن صدام يا تصورت إذا أما الساعة، قيام

 أقصر  مالظال عمر  فإن. .. هللا فل��حمك حكمك طر�ق لك تن��  ال�ي املصابيح

 .الزهور  عمر  من

 �� �عيث ال�ي عصابتك أفراد من عدد بھ قام الذي الوح��ي العمل إن

  البالد
ً
 البالد عن �عيدون  ونحن ١٩٧٢) ف��اير( شباط ١٨ يوم ضدنا فسادا

 وعدم والهمجية الوحشية ع�� يدل فإنما ��يء، ع�� دل إن األميال، آالف

 موقفنا و�نفس العراق خارج لكوأطفا وزوجتك نفسك فتصور  الوفاء،

! ستقول؟ كنت فماذا الغادر  الرصاص �سيل وتفاجؤون فيھ نحن الذي

  ا�حق مع وسيبقى معنا هللا ان � ا�حمد ولكن
ً
 .دائما

  كنتم لقد
ً
  العراق خارج وأتباعك أنت سابقا

ً
 بأذى، أحد مسكم فما ما يوما

 أن زو�� انبإم� و�ان للعراق، رجوعكم ح�ى مكرم�ن معزز�ن كنتم بل

 لكنھو  بكم، و�وقع البالد �� األمن عن األول  املسؤول كونھ بحكم يطاردكم

 داخل �� وأقار�كم عائالتكم مصا�ح ير�� �ان العكس، وع�� ذلك، يفعل لم

 كميحمي و�ان ساعدكم وكيف معكم فعلھ بما اذكرك أن أر�د ال  ان�ي. البالد
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  وأنا عليكم، ويعطف
ً
 �عي�ي رأيت ن�يا لوال  أصدق أكن لم �خصيا

  لھ وفاؤكم ف�ان. ذلك �� تثبت مستندات
ً
  رصاصا

ً
 سا�جواسي بينما غادرا

 عاد� األمر  أول  بأنفسكم أنتم ادنتوهم الذين ا�حقيقيون  وا�خونة والعمالء

 ويعودون  بحقهم الصادرة األموال وتجميد حجز  قرارات وتل�� حقوقهم لهم

  مكرم�ن، معزز�ن
ً
 !!!الثور�ون  أ��ا لكم فهنيئا

 هو  صدام سيد يا الرسالة هذه ع�� الباعث بأن تذك��ك من �� بد وال 

 ال و  الغواية طر�ق وتفارق  والصواب ا�حق طر�ق إ�� �عود فلعلك الن�ح،

 ع�� خيمت ال�ي الغمة هذه وان آخر  من الليل لهذا بد ال  أن �علم أن بد

  إن ستنقشع العراق
ً
  أو  عاجال

ً
 قدامواإل بالنوا��ي الظاملون  وسيؤخذ آجال

 ألوان العرا�� الشعب عرف ولقد مندم ساعة والت الندم، ينفع ال  حيث

  وشهد الطغيان
ً
  �ان مص��هم ولكن الطغـــاة، من عددا

ً
 املهاوي  جميعا

 قلبمن أي ظلموا الذين وسيعلم اآلبدين أبد إ�� اللعنة تالحقهم ال�حيقة

 .ينقلبون 

 
ً
 لهاقت لغرض بر�ئة رأةام ع�� الرصاص توجيھ ان القول  من �� بد ال  وختاما

  يتفق ال 
ً
 ما و�ل العمل ما ولكن العر�ي، شعبنا ونخوة شهامة مع مطلقا

 :الشاعر بقول  اقتدي اآلن عنھ أع��  أن استطيع

 تمردا اللئيم أكرمت أنت وان          ملكتھ الكر�م أكرمت أنت إذا

 النايف ملياء

  مدرسة مديرة
ً
 سابقا

 النايف عبدالرزاق زوجة

 .“ السابق العراق وزراء رئيس

................................................  
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 رشيد مصلح

رشيد مص�ح من مواليد تكر�ت 

�عد أن أن�ى دراستھ األولية �� 

تكر�ت انتقل ا�� �غداد ثم دخل 

ال�لية العسكر�ة ليتخرج م��ا 

 وظل �عمل �� مختلف 
ً
ضابطا

الوحدات ح�ى وصل ا�� رتبة 

 لواء.

ب ا�حاكم العسكري ع�ن بمنص

وساهم مع عبد  ١٩٦٣عام 

السالم عارف بمحار�ة ا�حرس 

القومي. عذب بقسوة وأه�ن �� 

قصر ال��اية حيث ذكر عبد 

نودي ع�� طاهر يحيى ورشيد مص�ح “ “ حصاد ثورة“ الكر�م فرحان �� كتابھ

و�عد نصف ساعة نودي ع�� نافع وفتح ا�حارس باب زنزانتنا وم��ى نافع 

 وجاء نافع  يتبع ا�حارس
ً
لم أستطع النوم وكنت اتوقع أن استد�� أيضا

 .. �عد أن تقدم الليل وسألتھ ملاذا طلبوكم 
ً
قال �ان التلفز�ون مفتوحا

تموز  ١٧وظهرت ع�� شاشتھ راقصة مصر�ة جاءت للعراق بمناسبة ثورة 

 ثم قال.. فطلب ناظم كزار من طاهر يحيى ورشيد مص�ح أن يرقصا مثلها

 �� أرقص أنت 
ً
قال نافع أجبتھ ال أعرف الرقص وإنما ساقرا لكم .. أيضا

 “ .�شيدا باللغة االملانية وقرأت النشيد

فضل رشيد مص�ح املوت ع�� استمرار التعذيب فظهر أمام شاشة 

 .مع��فا بالتجسس لصا�ح العدو ليعدم �عد ذلك ١٩٧٠التلفز�ون عام 

٤۰۷ 
 



 عدد �� الصفحة التالية أرفق
ّ
 قديم ا

ّ
 مع لقاء فيھ جمهور�ةا� جر�دة من ا

 السالم عبد انقالب �عد العسكري  وا�حاكم الداخلية وز�ر  مص�ح رشيد

 “ �ان بأنھ �ع��ف اللقاء هذا ��. األول  البعث حزب حكم ع�� عارف
ً
 عميال

 . وا�حة أسباب تقديم دون  ومن األمر�كية للمخابرات“

  �ان االع��اف هذا أن الكث��ون ويعتقد
ً
 سديج ذيب�ع �عد أج��عليھ ملفقا

 طةالسل رجال من �عدد ال��مة تلك تلفيق عدا منھ الغاية .مر�ر�ن ونف��ي

  �ان، م��م للتخلص العارفية
ً
  انتقاما

ً
 و�شو�ھ مص�ح رشيد من �خصيا

 .لالجن�ي بالعمالة االع��اف ع�� باجباره لسمعتھ

 عبد عهد �� الداخلية ووز�ر  العام العسكري  ا�حاكم بصفتھ مص�ح فرشيد

 عائلتھ أو  حقوقھ �عرض من ش�اوي  لتقبل دائرة أفتتح رفعا السالم

 اببكت بتوثيقها وقام. القومي ا�حرس قبل من شباط ٨ انقالب �عد لالن��اك

 قوثائ فيھ“ الشعو�ي املد �� القومي ا�حرس من املنحرفون “ عنوان تحت

 ومن ١٩٦٨ عام انقالب �عد الكتاب ذلك اختفى . األن��ا�ات لتلك وصور 

 ص�حم رشيد أما.العقو�ات ألشد �عرض الكتاب و�حوزتھ لطاتالس تمسكھ

  الثمن دفع فقد
ً
 .الصداره غاليا
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 ١٩٦٩جز�ران  ١٨جر�دة ا�جمهور�ة 
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 ١٩٦٩جز�ران  ١٨جر�دة ا�جمهور�ة 
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 : اعدام رشيد مص�ح٢٣/٧/١٩٧٠جر�دة ا�جمهور�ة 
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 مصلح رشيد اللواء جنل وائل الدكتور مع موسع حوار

 و�عذيبھ مص�ح رشيد العتقال لةال�ام القصة

 القادر عبد شاملا�حوار: اجرى 

 ا�حاكم طھ مص�ح رشيد اللواء املرحوم ان اعتقد كنت طوال لسنوات

 السّيئ) ١٣( رقم بيان صاحب هو  ١٩٦٣ شباط ٨ انقالب �� العام العسكري 

 املتصدين قتل والشرطة القومي وا�حرس ل�جيش اباح الذي الصيت

 البيان هذا �حية �ان و�الطبع مساءلة اي دون  ومن ور الف ع�� لالنقالب

 رميا حتفهم القوا الذين والقاسمي�ن الشيوعي�ن من كب��ة اعدادا

 .شباط ٨ النقالب معارض��م �سبب بالرصاص

 مالم( الوثائقي التار��� برنام�� تقديم اعدت ٢٠١٠ عام من نيسان ��

 �� ٢٠٠٦ عام �� ةالبغدادي فضائية من واقدمھ اعده كنت الذي يكتب)

 ضيفي و�ان) العراق ذاكرة من اوراق(  هو  اخر  باسم السالم فضائية

 خمس�ن قرابة تحدث الذي مص�ح رشيد وائل الدكتور  هو  االو�� ل�حلقة

 ح�ى شنقا اعدم الذي مص�ح رشيد املرحوم والده �خصية عن دقيقة

 تاجر� قد وكنت!!  لالمر�كي�ن التجسس �� ملفقة ب��مة ١٩٧٠ عام املوت

 اودع�ي كما)  ٢٠١٠\٨\٥(بتار�خ  �شرتھ املشرق  معھ مطوال  �حفيا حوارا

 ا�حاكم مكتب عن الصادرة الرسمية والكتب الوثائق من عددا وائل

 ا�خاص التحقيقات ومكتب القومي ا�حرس تصرفات ضد العام العسكري 

 ور والدكت. مص�ح لرشيد النادرة الصور  من عدد مع �عد فيما ال��ا ساتطرق 

 ايضا طبيب وهو  االك��  النجل قيس قبل مص�ح لرشيد الثا�ي االبن هو  وائل

 قيقھش �� ور�ح بھ خاصة السباب ال��نامج �� استضافتھ عن اعتذر  لكنھ

 االستاذ �سيب طر�ق عن اراه ان دون  من وائل ع�� �عرفت قد وكنت. وائال

٤۱۳ 
 



 يدرش اذاالست وهو  طالب ا�ي من�ل  �� اجده ماكنت كث��ا الذي طالب نا��

 .املل�ي العهد �� واملالية املعارف وز�ر  كنھ خليل املرحوم عم ابن كنھ

 :قائال مص�ح رشيد وائل الدكتور  حدث�ي

 اكمل ثم تكر�ت �� االبتدائية ودرس ١٩١٧ عام تكر�ت مواليد من والدي -

 تذاكوق تكر�ت �� متوسطة مدرسة وجود لعدم �غداد �� املتوسطة دراستھ

 ١٩٣٧ عام العسكر�ة ال�لية و�عدهادخل١٩٣٣ عام الكرخ ثانو�ة �� ودرس

 ال من تكر�ت من ووالدي ..  مالزم برتبة١٩٣٨عام ��اية �� ف��ا وتخرج

 �� �غداد ا�� طھ مص�ح والده نزح وقد حديثة مدينة من واخوالھ الصباغ

 ..  تلفةاملخ املواد �� والشراء البيع مهنتھ و�انت املا��ي القرن  ثالثينيات

 املل�ي ا�حرس ا�� انتقل ثم ١٩٤١ما�س حركة اثناء املوصل �� الديو  عمل

 س�حةاال  معمل امر  و�ع�ن املسيب ا�� انتقل �عدها سنوات ثمانية فيھ و�قي

 الفوج امر  منصب ا�� انتقل ١٩٥٧ عام عقيد رتبة ا�� ترقيتھ و�عد ا�خفيفة

 .الناصر�ة �� الثا�ي

 �ان لكنھ١٩٥٨ عام تموز  ١٤ رةثو  �� مشار�ا والدي يكن لم :وائل و�قول  -

 ومن وفشلت املوصل �� الشواف حركة قامت ١٩٥٩ عام و�� امليول  قومي

 الديو  بي��م ومن التقاعد ا�� القومي�ن الضباط من كب��  عدد احيل جرا��ا

 التقاعد ا�� احالتھ وعند١٩٥٩ عام من نيسان �� التقاعد ا�� احيل الذي

 من بتحر�ض املستجدين جنودا� من كب��ة مجموعة دارنا ع�� �جم

 ل�ح ارادوا ا��م اذكر  وانا الناصر�ة مدينة �سكن انذاك وكنا الشيوعي�ن

 ةال�جاد راينا عندما(  :لھ وقالوا راسھ ع��)  الدرنفيس( بـ وضر�وه والدي

 الذي الفوج من قوة جاءت و�عدها .. ) للزعيم خائن انك عرفنا كتفك ع��

 مث جراحھ وضمدوا ملعا�جتھ الديوانية ا�� هونقلو  انقاذه وتم امره هو  �ان

 طيفيةالع منطقة �� مجيئنا بداية �� وسكنا متقاعد كضابط �غداد ا�� رجع

 .فيھ وسكنا دارا عل��ا شيد ارض قطعة لديھ و�انت

٤۱٤ 
 



 ههذ و�� طو�لة سنوات من صديقھ البكر  حسن احمد �ان :وائل و�ضيف -

 املن�ل  �� والدي وزار  عتقلامل من البكر  سراح اطلق ١٩٥٩ عام اي الف��ة

 مرة نادار  ا�� يحضر  البكر  �ان ..  العراق �� السيئة االوضاع يتداوالن و�انا

 زادت ١٩٦٢و١٩٦١ عامي و�� االسبوع �� مرت�ن واحيانا االسبوع �� واحدة

 ذياب نم �ل البكر  ا�� اضافة يحضر  و�ان من�لنا �� بوالدي الضباط لقاءات

 يتناقشون  الضباط من اتذكراسماءهم ال  جموعةوم يحيى وطاهر  العل�اوي 

 عرفت و�عدها من�لنا غ��  اخرى  اماكن �� يجتمعون  و�انوا العراق اوضاع

 اطضب ار�عة من تتالف واحدة بخلية يكونون  ما اشبھ �انوا ا��م والدي من

 جذب يالذ ان ..  �عثيا البكر  �ان بينما �عثيا والدي يكن لم .. البكر  يراسهم

 عموض رجل والدي �� يجد و�ان نفسھ البكر  هو  السيا��ي العمل ا�� والدي

 العمر  �� ومتقار��ن قديم زمن من واصدقاء واحدة مدينة من ا��ما كما ثقة

 يق�نصد �انا ا��ما اي ايضا املسيب و�� املل�ي ا�حرس �� سو�ة واشتغال 

 لغاية ١٩٤٣عام منذ سو�ة اشتغال  ا��ما اي عاما عشر  خمسة من الك�� 

١٩٥٨. 

 االنقالب ليلة عن-

) الثورة( ليلة �� والدي وزار  ١٩٦٣ عام ال��موك �� �سكن كنا - :وائل قال

 ثم ا�خار�� البيت باب عند معھ تحدثوا العل�اوي  وذياب يحيى طاهر 

 لنا وتر  ف��ة �عد ولكن الليلة تلك �� بي��م دار  ماالذي �عرف ولم انصرفوا

 ا�حركة وان ا�حركة موعد �� يلةالل هذه ان اسرها والدي املرحوم ان امي

 ترزم ان م��ا وطلب) رمضان من ١٤ شباط ٨( ا�جمعة يوم غدا ستكون 

 ااخذه مفككة رشاشة والدي عند �انت ..  حقيبتھ �� العسكر�ة مال�سھ

 يابذ بيت ا�� دراغ �� ا�� وتوجھ العسكر�ة املال�س مع ا�حقيبة �� معھ

 نتو�ا ا�جمعة يوم من التاسعة ةالساع و�انت يحيى طاهر  بيت او  العل�اوي 

 وهناك ..  ا�حركة بموعد �عرف ال�ي العائلة �� الوحيد ال�خص �� امي

 احدةو  سيارة وركبوا واخر�ن والعل�اوي  يحيى وطاهر  البكر  بجماعتھ التقى

٤۱٥ 
 



 مع دبابة �� �ان وهو  ارتال ا�� توزعوا هناك ومن غر�ب ا�ي ا�� واتجهوا

 يكن ولم مشاة صنف والدي و�ان لرشيدا معسكر  ا�� اتجهوا يحيى طاهر 

 التاسع اللواء واحتالل الرشيد معسكر  ا�� الدخول  �� ونجحوا الدروع من

 االذاعة دار  ا�� ب��قية �عثوا ثم قاسم عبدالكر�م الزعيم لواء وهو  عشر 

 .الرشيد معسكر  �� االمن استتباب ف��ا اعلنوا الثورة قيادة مقر  حيث

 الرا�عة الدبابات كتيبة ا�� وصل عندما انھ والدي حدث�ي - :وائل و�قول 

 انو  كتفيھ ع�� رتبتھ لھ يثبت ان جندي من طلب الثوار  تجمع مقر  و��

 است�جل :لھ قائال  با�جندي يصيح ان البكر  دعا مما قليال  تاخر  ا�جندي

 !! فرقتك قائد هو  هذا

 ةفرق قائد ساع�ن ان�ي- مص�ح لرشيد والكالم - اعتقد كنت ظ�ي وحسب

 علم ص��ةق ف��ة و�عد ..  املعتقل�ن مع والتحقيق واالعتقاالت فوجئت �يلكن

 وان املعتقل�ن مع التحقيق �� تتدخل غ��ه اخرى  جهات هناك ان والدي

 من عدد باختفاء ايضا وعلم دائرتھ علم دون  من تتم اعتقاالت هناك

 !املواطن�ن

 )١٣(رقم بيان عن -

 وهو  العام العسكري  ا�حاكم اسمب يصدر  لم املذكور  البيان - :وائل قال

 يصدر  لم والبيان ..  الثورة لقيادة الوط�ي املجلس طر�ق عن بل والدي

 مكنو� الثورة لقيادة الوط�ي املجلس باسم بل اطالقا نص�ح رشيد باسم

 السادس ا�جزء)ا�جمهوري العهد �� العراقية الوزارات تار�خ( مراجعة

 ان الكر�م القارئ  سيجد) ٢٧( ةالصفح االو�� الطبعة ٢٠٠٢ عام الصادر 

 يدرش باسم وليس الثورة لقيادة الوط�ي املجلس بتوقيع) ١٣( رقم البيان

 مراجعة خالل من ا�حقيقة هذه من التثبت يمكن كما توقيعھ او  مص�ح

 وع��) ١٠٧( الصفحة االو�� الطبعة ١٩٩٩ عام الصادر )  الدم حوار (  كتاب

 ةا�خارجي ووز�ر  البعث �حزب ر�ةالقط القيادة عضو  الشبيب طالب لسان
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 لقيادة الوط�ي املجلس عن صدر ) ١٣( رقم البيان ان يؤكد الذي انذاك

 !الثورة

 يكن لم ولكنھ واسالمية عر�ية ميول  ذا �ان والدي ان - :وائل و�قول  -

 املقدم وم��م الشيوعي�ن من اصدقاء لھ �ان فقد للشيوعي�ن معاديا

 ��ا انتقلوا واخر�ن اسمھ اذكر  ال  فتلة ال من اخر  وضابط عبيد عبدالرضا

 دون  من املواطن�ن ع�� القبض تلقي جهات ان والدي الحظ ..  هللا رحاب

 نيةاملع ا�جهات ا�� وجهها ال�ي الكث��ة االستفسارات و�عد دائرتھ اعالم

 ةلسيطر  خاضع ال��اية قصر  وهناك معتقالت لديھ القومي ا�حرس ان عرف

 البعثي�ن ان عرف كما العام العسكري  كما�حا لسيطرة وليس ا�حزب

 تكن ولم والتعذيب لالستجواب معتقال  الشعب محكمة بناية من اتخذوا

 �ذكر و  ا�حز�ية املعتقالت هذه عن شيئا �عرف العام العسكري  ا�حاكم دائرة

 يحتج �انو  مص�ح رشيد الزعيم زار�ي :)الهز�مة او�ار ( كتابھ �� الفكي�ي ها�ي

 ان املفروض يقول  و�ان القانونية غ��  واالعدامات كيفيةال االعتقاالت ع��

 .للمحاكمات قانون  لدينا يكون 

 اعتقلها كث��ة شيوعية عوائل ان �عرف والدي �ان - :وائل و�ضيف -

 ةالقانوني غ��  املمارسات هذه يرفض و�ان عل��م ويعتدون  القومي ا�حرس

 دائرة عن درةصا ا�خصوص ��ذا كث��ة وثائق ولدينا ابدا ��ا والير��ى

 سر سيف الذي هو  املوقف وهذا مص�ح رشيد بتوقيع العام العسكري  ا�حاكم

 طرد الذي الثا�ي �شر�ن ١٨ انقالب �� مص�ح رشيد اش��اك الحقا لنا

 ديوال من وصدام البكر  انتقم ملاذا لنا و�فسر  السلطة من القومي ا�حرس

 احتجاجا ١٩٦٣ معا ايلول  �� استقالتھ قدم .. ١٩٦٨ تموز  ١٧ انقالب �عد

 تتم ولم لدي االستقالة كتاب نص وموجود العشوائية االعتقاالت ع��

 الثا�ي �شر�ن ١١ يوم ح�ى متوترا الوضع وظل استقالتھ ع�� املوافقة

 والدي عالقة �انت ..  ل�جميع معروف وهو  اليوم ذلك �� ماحصل وحصل

 اسبوعب وفاتھ لقب البيت �� زارنا انھ ح�ى طيبة عارف عبدالسالم باملرحوم
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 وااتصل ا��م ح�ى اسا��ي �شر�ن انقالب �� والدي دور  و�ان ..  هللا رحمھ

 لسري ا الهاتف(  طر�ق عن بھ اتصلنا وفعال  والدي لتبليغ ا�حركة ليلة بنا

 ز�راو  صار  و�عدها بالو�الة للداخلية وز�را عارف عينھ التا�� اليوم و��) 

 وا��ح منصبھ �� واستمر  للوزراء رئيسا يحيى طاهر  وع�ن اصيال  للداخلية

 �انو  االش��اكية القرارات حول  الناصري  ا�جناح مع خالفھ حصل ثم السنة

 قما�ستح العراق �� اليوجد النھ للتاميم ضرورة يرى  ال  و�ان لها معارضا

 �قيو  للمواصالت وز�را ال��از  عبدالرحمن وزارة �� استوزر  سنة و�عد تاميمھ

 .١٩٦٥ السلطةعام وترك ارةالوز  من استقال ثم شهر�ن

 تجار�ة اعماال  ١٩٥٩ عام التقاعد ا�� احالتھ �عد والدي مارس - :وائل وقال

 منصب تو�� عندما شباط ٨ و�عد والسكر  الشاي �است��اد متواضعة

 امنصب تو�� النھ التجارة غرفة من اسمھ شطبوا العام العسكري  ا�حاكم

 قيقھوش عارف �عبدالسالم يبةط عالقتھ ظلت السلطة تركھ و�عد ..  رسميا

 مؤتمر  �حضور  بدعوة ا�جمهوري القصر  ا�� يحضر  و�ان عبدالرحمن

 اي بھ لھ يكن لم ١٩٦٨ عام تموز  ١٧ انقالب حصل عندما ..  اواستشارة

 حردان صوت هذا :لنا قال لالنقالب االول  البيان سمع عندما ..  علم

 !! التكر��ي

 االنقالب ان ايضا وقال ..  العسكر�ة ال�لية �� عنده تلميذا حردان و�ان

 احنج لهم ليبارك ا�جمهوري القصر  ا�� توجھ الثا�ي اليوم و�� ..  �ع�ي

 هاغالف حمل ال�ي) املنار (  �حيفة �� يقرا �ان والدي ان واذكر  ..  االنقالب

 ).ياسرسري : ( فعلق النايف عبدالرزاق صورة

 بان االصدقاء �عض حھن� ..  تموز  ٣٠ انقالب حصل ايام ثالثة و�عد -

 تاحمر  وانا صديقي البكر  ان :مق��حهم ع�� فاع��ض العراق و���ك �سافر 

 !!(اطلع؟( وملاذا تموز  ١٧ انقالب قبل معھ جيدة عالقة �� صدام وان منھ
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 اصدقائي وحماد وحردان وصدام البكر  ان املعقول  من هل :لهم قال ثم

 سيؤذو�ي؟

 ابب تراقب امن سيارة الحظنا – وائل ر للدكتو  والكالم - اشهر  ثالثة �عد -

 بامن والدي واتصل السيارة رقم اخذنا واستفزاز�ة الئقة غ��  بطر�قة من�لنا

 عامر  اول  املالزم انا :نفسھ وعرف امن ضابط جاء االيام احد و�� �غداد

 ف��ا ا�جهاز  خالل من لكم يمكن امن سيارة ا�خارج �� هناك و  السراج

 .�غداد بامن االتصال

 ووالدي تكر�ت اها�� من وهو  �غداد امن مدير  الرفا�� احمد املقدم �ان -

 واذا يملراقب� سيارة �عثتم هل وسالھ بالالسل�ي معھ والدي فتحدث �عرفھ

 انا�خ تضعون  اب بيكب سيارة تجلبون  الئقة غ��  طر�قة فهذه ذلك �ح

 سيارة يجلب ال  يتامر  الذي ان البكر  للرئيس وقل بي�ي وتراقبون  حوضها ��

 .ذلك ويعرف معا عملنا ونحن لبيتھ املتامر�ن

 وكنت ومتضايقا وحده جالسا والدي وجدت االيام احد �� :وائل يقول  -

 باطال وكنت القاهرة �� يدرسون  �انوا االخر�ن اخو�ي الن لھ مالزما وحدي

 فلم وولوا ذهبوا االمن ..  من��ج انت ملاذا :لھ قلت ..  وقتذاك الطبية ��

 ليةداخ وز�ر  كنت انا االمن �� العامل�ن ال�عرف انت :اجاب�ي ؟فسكن تز�ج

 ما ار�ر تق يكتبون  ..  االع�� للمسؤول يرفعو��ا ال�ي التقار�ر  نوعية واعرف

 ..  عدواللسلطة خصمهم ويعت��ون املسؤول تر��ي

 ؟كيف :لھ قلت

 امصد يكن لم(  لھ وقلت احوا�� عن وسال�ي صدام �ي اتصل ايام قبل :قال

 اوفياء غ��  انتم :) وقتذاك للعراقي�ن عروفام

 ؟ملاذا :صدام فقال
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 ..  واملضايقات املراقبات ماهذه :لھ قلت

 ..  امزقها وانا عنك تقار�ر  كتبوا كم قيس ابو  �عرف كنت لو  :صدام قال

 ؟كيف :والدي لھ قال

 تقر�را يقرأ واخذ ..  التقار�ر  هذه من واحدا عليك سأقرا: صدام اجابھ

 فالن و�ي��م ديا�� �� �ستان �� جماعة مع مجتمعا �ان والدي نا يقول 

 لم اناو  االنصاري  فيصل ابراهيم السابق ا�جيش ار�ان رئيس و�ينكم وفالن

 ..  املجموعة هذه ب�ن انت تكون  ان اصدق

 اتناول  ال  الن�ي هؤالء مع اجلس ال  انا عدي ابو  يا �عرف انت :والدي لھ قال

 ؛ مصدا اجابھ ..  املسكرة املشرو�ات يتناولون  �عرف كما وهم الكحوليات

 .ذلك قلت ايضا وانا

 مؤداها رسالة �� يوصل ان صدام م�املة من املقصود ان �� والدي قال -

  .والدي لتحذير  صدام من ذكية طر�قة �انت هذه ..  احذر  او  ..  نراقبك اننا

 وكنت �� يشقيق� جاءت: والدي اعتقل ١٩٦٩ ما�س ١٥ يوم �� :وائل يقول  -

 ون و�ر�د بالباب تقف واكن فولكس سيارة هناك صائحة وايقظت�ي نائما

 .. معنا تفضل: لھ قالوا .. وقلقا متوترا �ان ..  والدي لهم خرج ..  ا�ي

 ؟بوالدك صدام عالقة ما :وائل سالت -

 �� كر الب يلتقي �ان والدي الن البكر  طر�ق عن وثيقة عالق��ما �انت :قال -

 عبدالرحمن حكم اثناء ١٩٦٨و ١٩٦٧ عامي الصا�ح ع�� نطقةم �� من�لھ

 اجل من عارف نظام مواجهة �� سيا��ي تجمع شبھ هناك و�ان عارف

 الامث من القومي�ن القادة �ل تضم وطنية وحدة حكومة لتشكيل الضغط

 بون يذه القومي�ن السياسي�ن اغلب �ان ..  عبدا�حميد وصب�� طالب نا��
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 املوجود بصدام عادة و�لتقي هؤالء من واحدا والدي و�ان البكر  من�ل  ا��

 .البكر برفقة هناك

 ١٨ حركة �عد قرات ان�ي لك قلت اذا سرا اكشف لن :قائال وائل و�م��ي -

 التكر��ي حس�ن صدام �لف للداخلية كوز�ر  والدي ان الثا�ي �شر�ن

 لقوات الدليل مهمة يتو�� صدام و�ان السر�ة ا�حزب او�ار  عن باخباره

 ي ا�جوهر  السبب ان لنا وقيل السر�ة البعث حزب او�ار  عن بالكشف مناال 

 حقيقة طمس ..  صدام تار�خ ��!) اللكعة( هذه طمس هو  اعدامھ وراء

 .ل�حزب صدام خيانة

 ؟) امللثم(  رواية حقيقة ما :لھ وقلت -

 ان من)  السعادة فندق(  كتاب �� الرواية هذه وردت :مبتسما اجاب -

 وقال ١٩٦٤ عام �� ذلك و�ان ملثم وهو  والدي لز�ارة بيتنا ا�� جاء صدام

  يالتكر�� صدام انا :هو�تھ عن وكشف!  عندك استج��  ا�ي :لوالدي امللثم

 دىاح و�� لف��ة معنا عاش وانھ بيتنا �� اجاره والدي ان الرواية وتقول  ..

 بطر�قة البيت داخل يتصرف ال�خص هذا ان امي من والدي سمع املرات

 عن �ليا عار�ة الرواية هذه ان لك اؤكد وانا ، ،والدي فطرده �حيحة غ�� 

 نا املمكن ومن االوقات �ل �� بيتنا �� صدام ار  لم �خصيا انا ..  ال�حة

 سنة) ١٢( �ان عمري  الن الرواية حسب بيتنا �� موجودا �ان لو  اتذكره

 �� تبا او  زارنا قد صدام يكون  ان نفت ال�ي والد�ي من تاكدت ان�ي كما

 صدام ان ١٩٦٤ عام حصل الذي لكن ..  ابدا بيتنا يدخل لم وانھ من�لنا

 .عليھ القبض القي البيت هذا و�� الصليخ �� لھ صديق بيت ا�� �جأ

 ؟الصليخ �� صدام باعتقال عالقة للداخلية وز�را �ان عندما لوالدك وهل -

 سحوا وهو  الشيوخ احد يخص الصليخ بمنطقة بيت �� �جأ صدام ان -

 ھفي اختبأ الذي بامل�ان عرفت االمن فقوات الصديد عيادة والد الصديد
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 هذه روى نفسھ صدام وان البيت محاصرة �عد العتقالھ وذهبت صدام

 بھ فاتصل بوالدي عالقة لھ الشيخ هذا ان باختصار  والقصة ..  القصة

 اناو  واطفال و�ساء زوجاتھ فيھ البيت وان البيت �� عنده صدام ان واخ��ه

 الشيخ بيت ا�� وذهب سيارتھ والدي وركب ..  وعائل�ي نف��ي ع�� اخاف

 والدي وخرج!!)  ا��زم اطلع(  :والدي لھ وقال السطح ع�� صدام ف�ان

 م�ان �� صدام اعتقل اشهر  و�عد ..  موجود ما ا��زم :االمن لرجال وقال

 .اخر

 انھ ��اف اع��ف بطر�قة رواها صدام الن ؟الرواية هذه ما�حة :لھ قلت -

 الشرطة باتجاه وليس بالهواء الرصاصات من عددا اطلق ان �عد اعتقل

 وهم ضاح�ا لهم قال ؟الرصاصات رميت ملاذا سالوه االمن رجال وان

 رمى ثم ..  بالهوا ولو  وحده جيلة ومانضرب �سلم عيب مو  :يديھ يقيدون 

 ىح� التدخ�ن تركت اليوم من :لهم وقال) روثمان( س�ائر )  �لوص(  عل��م

 .تذلو�ي ال 

 ثودم �سيطا رجال  �ان بداياتھ �� صدام ان - لوائل والكالم - لك اع��ف -

 عالقة و�انت اقار�نا من ليس وهو  البكر  حسن احمد اقارب ومن االخالق

 امعروف �ان االخ��  الن طلفاح هللا خ��  خالھ طر�ق عن تمت بوالدي صدام

 .يضاا البكر  اقارب من وهو  انذاك و�غداد تكر�ت ��

 ومللمرح االجتما�� الوضع ع�� التعرف باالم�ان هل :وائل للدكتور  قلت -

 مص�ح؟ رشيد

 مواليد من وقيس قيس ام �� واحدة زوجة من م��وج والدي :اجاب -

 وار�عة اوالد ثالثة نحن اي وانا ر�اض و  ونضال وملياء وشذى وسهام١٩٤٣

 الفوكس سيارة وصعد ..  طالب معظمنا �ان والدي اعتقل عندما بنات

 :هللا رحمھ فاجا��ا) .. اروح(  الباب عند امي لھ وقالت لالمن التا�عة واكن

 ..  ثخينة املرة هذه القضية ان احس انھ والظاهر ) رو�� ماتروح�ن و�ن( 
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 من اصدقائھ اقرب بيت ا�� ووالد�ي انا وذهبنا ..  فجرا امامنا من اخذوه

 فيةالعطي �� بيتھ و�ان ا�جواري  عبدالستار  احمد الدكتور  وهو  البعثي�ن

 وهو  ئعارا استقباال  واستقبلنا الباب لنا فتح صباحا السا�عة الساعة و��

 والدي اعتقال قصة امي لھ روت ان �عد يردد

 !! )وماكو��ي معقولھ وما ..  وشلون  ليش( -

 ولم ورجعنا وودعناه ..  واخ��كم ا�حقيقة العرف ساتصل انا :لنا قال ثم

 اتصل الظهر  و�عد ..  شهاب حماد شقيقة بيت ا�� بل تنابي ا�� نذهب

 نأخذ ان منا طلب ثم ..  �سيط تحقيق هذا .. ��ي ماكو  اب�ي :وقال ا�جواري 

 ..  العسكري  االنضباط دائرة �� معتقال  و�ان) .. وادو�ة فراش( اغراضھ لھ

 وهناك هنا من عنھ �سأل وكنا نراه ولم ورجعنا االغراض وسلمنا ذهبنا

  التلفز�ون  شاشة ع�� بظهوره فوجئنا واسود اغ��  يوم وذات ..  جيبوالم

 حتھ� ف�انت فيھ النظر  ودققنا ..  ال�لمة مع�ى ب�ل علينا �ارثة و�انت ..

 و�ان ..  يلقن �ان او  ..  مخدرا لھ وضعوا ا��م �شعر  كنا ..  جدا متدهورة

 ان� هللا حمھر  النھ ..  لها الحدود بقسوة عذبوه الذين ل�جالدين �ستجيب

 ها :يقول  او  مخدر  انھ �ستنج ماجعلنا وهذا واخرى  جملة ب�ن �سكت

  !!�سيت

 ثم �جة صارت �عدها دقيقة) ١٥( ال�حاف اجراها ال�ي املقابلة و�انت

 امصد ا�� الوصول  �ستطع لم كما فائدة دون  من اتصاالت واجر�نا ..  خفت

 ھمع سيت�لم بانھ اواوعدن ا�حسن ابراهيم امھ بزوج اتصل خا�� ان ح�ى

 عص�ي بمرض اصيب انھ سمعنا و�عدها نتيجة اي دون  من ايضا ولكن

 واعذب الذين ان وقتذاك وقيل :املحرر  من مالحظة(  كهر�ائية برجات وعو�ج

 عص�ي بمرض لھ و�سببوا باملروحة راسھ شعر  من علقوه مص�ح رشيد

 كواا�� جرم�نامل هؤالء ان ح�ى لها عرضوه ال�ي الكهر�ائية الرجات نتيجة

 امع االول  �شر�ن ��). لھ �عرض الذي الرهيب التعذيب من املجنون  جسده
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 نا وطلب(!!)  جيدة ب�حة بانھ اخ��ها وانھ املعتقل من بامي اتصل ١٩٦٩

 تصلا بايام و�عدها ..  �سيطة امور  :لها قال وانھ الشتو�ة املال�س لھ نجلب

 نتيجة خ��ا استبشرناو  ثالثة ملرة اشهراتصل خمسة و�عد اخرى  مرة

 قدموه ا��م تقول  مز�جة اخبارا وردتنا ذلك �عد املتكررة اتصاالتھ

 ..!)! الشغلة شنو (  :و�ساءلنا باالعدام عليھ حكمت املحكمة وان للمحكمة

 حكمةم �� مص�ح رشيد محاكمة حضرت انا وقال تلفز�و�ي مصور  بنا اتصل

! جسسالت �� اليھ املوجهة مةال�� وان وتوت ع�� العقيد ترأسها ال�ي الثورة

 نيك ولم التكر��ي حردان من�ل  ا�� ذهبوا قبلنا من جماعة :وائل و�ضيف

 ا�� نذهب ان قررنا ثم اخر�ن اقارب ا�� ذهبوا ثم البيت �� موجودا حردان

 نھم�ا حلت الذي �غداد �جن ا�� نقلوه ا��م هناك واخ��ونا و�سال ال�جن

 وسالنا ال�جن ا�� بالدخول  لنا محوا�س ولم حاليا ال�حة وزارة بناية

 ..  اسماءهم �عرف وال  مجموعة لنا جلبوا ا��م فاخ��ونا ا�حراس

 مديرة املدرس) (صبيحة اعلمتنا ١٩٦٩ عام من الثا�ي �شر�ن مطلع و��

 �� موجود والدي ان واخ��تنا زارتنا ال�ي عائلتنا وصديقة النساء �جن

 شقيق سري  ا�حاج مدحت معھ املحكوم�ن �عوائل فاتصلنا �غداد �جن

 ئلةعا �ل تاخذ ان ع�� واتفقنا عبدالوهاب وز�ي سري  ا�حاج رفعت الشهيد

 ال  وكنا بذلك ووعدنا ا�حكم لتخفيف نتوسط وكنا لهم يوم �ل طعاما

 صديق اعدام ع�� البكر  حسن احمد يوقع ان املعقول  غ��  من ونقول  نتوقع

 �انو  هو�دي ام�ن بالسيد صلات القاهرة �� قيس ا�� ..  مص�ح رشيد عمره

 ماملرحو  و�عث �غداد �� ا�حاكم�ن مع جيدة عالقات ولھ العراق �� سف��ا

 ر البك قابل الذي ا�خو�� ص��ي  حسن السيد هو  مبعوثا عبدالناصر  جمال

 تقام!!  �ستجب لم البكر  ان اال  االح�ام تخفيف اجل من للتوسط مرت�ن

 �عد) هيثم ام( البكر  بزوجة باالتصال ا�خاص الهاتف طر�ق عن والد�ي

 انت :يواجاب� قندرتھ �ست ح�ى بھ (توسلت :تب�ي و��) هيثم (ام ردت ف��ة

 !! )معليج
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 الراوي  عبدالغ�ي مؤامرة عن اعلن �عدها ..  نراه ولم لھ اال�ل نوصل كنا

 صا�ح العقيد اسم ف��ا اسماءاملتامر�ن اول  و�ان ١٩٧٠عام الثا�ي �انون  ��

 ..  العرا�� ال��ملان رئيس السامرائي اياد االستاذ الدو  السامرائي مهدي

 و�انوا ..  املوقف �حراجة احد بنا اليتصل ل�ي الهاتف (فيش) فصلنا �عدها

 ثانيةال الساعة و�� الفيش لرفعنا يحصلوننا وال  ال�جن من بنا يتصلون 

 وهو  سري  ا�حاج مدحت املرحوم نجل الينا جاء يوم مساء من عشرة

 ١٩٦٣ شباط ٨ انقالبيو  اعدم :املحرر  من مالحظة( ايضا دامباالع محكوم

 ا�حاج ورفعت الطبقج�� ناظم اعدامھ ب��مة قاسم عبدالكر�م املرحوم

 رفعت الشهيد شقيق كونھ مدحت للمرحوم �شفع لم ح�ن �� سري 

 )ال�حة من لها اساس ال  ملفقة ب��مة الرجل واعدموا

 الثا�ي �انون  ٢١ �� ال�جن ا�� تا�ي ان و�ر�دك مر�ض والدك :�� فقال

١٩٧٠ .. 

 نا وعليك اليوم االعدام اح�ام ف��م سينفذون  :هامسا بصراحة �� قال ثم

 ا�� �لنا ذهبنا وفعال  االخ��ة الز�ارة والدكم ل��وروا �لهم عائلتك تجلب

 كوم�ناملح جميع و�ان صغ��ة غرفة �� عليھ ادخلونا تفتيشنا و�عد ال�جن

 حرقةو  بحرارة تب�ي والد�ي و�انت ..  نفسها الغرف �� معھ جالس�ن باالعدام

 :امامنا بھ واقسم م�حفا اخرج ثم) ..  (اسك�ي :والدي لها فقال والم

 اشهد وانا امامكم �شهدون  سيعدمون  الذين م�� ا�جالسون  (هؤالء

 البعثي�ن خدمت انا ..  تجسس قضية اسمھ ل��يء ابد �حة ال  انھ امامكم

 )..غدرو�ي لك��م

 ؟بالبكر اتصلت هل :امي لسأ ثم

 .. للبكر  الوصول  استطع ولم بزوجتھ اتصلت :امي اجابتھ

 )نذل ا�سان النھ الھ ماتروح�ن (الزم: ا�حاضر�ن جميع امام والدي فاجا��ا
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 ا�� تھوصي كتب ثم .. كب��  بك وام�� بطلة انت.. ابدا تخا�� ال  :المي قال ثم

 السلطة عن �عيدا لكن العراق اخدموا :الواحد با�حرف وكتب اشقائي

 بما �� عالقة ال  ان وثقوا ر�ي ملالقاة االن ساذهب انا بدروسكم واهتموا

 هذا والدي قال. نذل والبكر  ..  ظالم ا��ام هذا ..  التجسس بقضية �سمى

 او  عبدالوهاب وز�ي سري  ا�حاج مدحت وامام ال�جن ضباط امام الكالم

 سليمهالت لنا وسلمها وصيتھ تبفك تزوره ان عائلتھ �ستطع لم االخ��  هذا

 لساعةا و�� اخرجونا ذلك و�عد عائلتھ ا�� هللا رحمھ وصيتھ سلمت وانا لهم

 جثة و�سلم خا�� وذهب ..  ��م االعدام اح�ام تنفيذ خ��  اذاعوا السا�عة

 م��ابر  املنطقة الشرطة حاصرت وقد تكر�ت مدينة �� بدفنھ وقمنا والدي

.. 

 التخلص طر�قة تقرأ كيف والدك اعدام ع�� سنة) ٤٠( �عد :لوائل قلت

 ؟منھ

 و�� الثا�ي �شر�ن ١٨ انقالب �� البعثي�ن �عض مشاركة ان تفس��ي  انا-

 ذانقا هو  طر�قة او  ثمن باي والدي من بالتخلص يرى  �ان البكر  مقدم��م

 نتھخيا ع�� والتغطية البكر  الب��از  ايضا القضية هذه صدام واستغل لھ

 �� ا�عثي يكن لم ل�جميع معروف ووالدي املذكور  الباالنق �� للبعثي�ن

 ؟السياسية بالقوى  والدك عالقة �انت كيف -. حياتھ

 قاتعال تر�طھ �انت ..  الشيوعي�ن اال  ال�ل مع طيبة عالقات لديھ �انت -

 عامل هناك و�ان ..  القومي�ن مع عالقات لھ كما اجنحتھ ب�ل الدي�ي بالتيار 

 وصدام البكر  اصطنعھ الذي التقارب هو  �حمص رشيد اجل من قرب اخر 

 قتاملؤ  املز�ف االتفاق ثمن هو  مص�ح رشيد راس و�ان الشيو�� ا�حزب مع

 نم وصدام البكر  اراد ..  سنوات �عد للشيوعي�ن بمذبحة ايضا انت�ى الذي

 عن املسؤول هو  هذا :للشيوعي�ن يقوال  ان مص�ح رشيد راس تقديم

 جميع يضعا وان وتزو�ره التار�خ ف��كةل محاولة �� ١٩٦٣ عام مجازركم
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 وان مص�ح رشيد املرحوم اكتاف ع�� ١٩٦٣ عام �� البعث وجرائم اخطاء

 �� قهمبح املجازر  ارتكبوا الذين ا�حقيقي�ن املجرم�ن �عرفون  الشيوعي�ن

 اصداره مسؤولية مص�ح رشيد وحمال ) ١٣( رقم بيان اكذو�ة السنة تلك

 املجلس ان الشيو�� وا�حزب وصدام كر الب و�ي��م ا�جميع �عرف بينما

 ..  مص�ح شيد الذي هو  الثورة لقيادة الوط�ي

 ال�ي جرائمھ ع�� �غطي ان يحاول  بريء�ان وهو  والدي اعدم الذي البكر 

 لرئيس بانائ وع�ن الثا�ي �شر�ن انقالب �� واش��ك حز�ھ خان عندما ارتك��ا

 و�طيح سينفذ انقالبا ان �عرف �ان البكر  ان لنا والدي وقال ا�جمهور�ة

 الثا�ي �شر�ن ١٨ ع�� ١٧ اي االنقالب ليلة باالنقالب و�لغ بل البعث بحزب

 .املسؤولية من ا��حب االنقالب ليلة ولكنھ

 من ا��حابھ البكر  اعلن ان �عد والدي يقول  :والده عن نقال  وائل و�قول 

 البكر  نا والدي و�ؤكد بيتك �� واجلس اذهب لھ قلنا االنقالب ليلة االنقالب

 مل ولكنھ الشوارع من وي�ح��م القومي با�حرس يتصل ان بمقدوره �ان

 .�حزبا ضد االنقالب �� مشارك البكر  ان البعثي�ن من كث��  واعتقد يفعل

 ؟تموز  ١٧ انقالب قبل البكر  يلتقي مص�ح رشيد �ان هل -

 االعوام �� البكر  يلتقي �ان والدي ان لك قلت -

 كني لم حقدا قلبھ �� لھ يضمر  البكر  �ان دو و�ب١٩٦٨و١٩٦٧و١٩٦٦و١٩٦٥

 تموز  ١٧ �عد ح�ى البكر  مع طبيعيا والدي تصرف و�ان عليھ مطلعا والدي

 عالقتھ انقطعت و�عدها لھ و�ارك ا�جمهوري القصر  �� اليھ ذهب عندما

 .بھ

 ؟العبيدي بلطفي مص�ح رشيد ماعالقة-

٤۲۷ 
 



 ر س ام�ن الر�ا�ي دفؤا اظهروا اسبوع و�عد التلفز�ون  �� والدي اظهروا -

 اغتيال عملية عن االول  واملسؤول البعث �حزب القطر�ة القيادة

 ع�� القا��ي التعذيب نتيجة اج��وه الذي الفاشلة قاسم عبدالكر�م

 .جاسوسا بكونھ االع��اف

 لھ صدام كراهية نتيجة جاء الر�ا�ي تور�ط ان يبدو  :املحرر  من مالحظة-

 سور�ا �ا� هرو�ھ ا�� وان��ت صدام ف��ا شارك ال�ي الفاشلة العملية �سبب

 عقدو  �عبدالناصر  والتحق ا�حزب ع�� ا�شق نفسھ الر�ا�ي ان كما مصر  ثم

 لقوميةا القيادة وقررت املصر�ة املخابرات بحماية ب��وت �� �حفيا مؤتمرا

 .ا�حزب من فصلھ

 ن�ا ياعراق مليون��ا ان -وائل للدكتور  والكالم - القضية �� الغر�ب وال��يء-

 العبيدي لطفي وهو  العراقية السلطات زعمت كما التجسس شبكة يمول 

 رضوع ب��وت �� عقده �حفي مؤتمر  �� العبيدي خرج نفسھ الوقت و��

 لتمو�ل قبلھ من مقدمة البكر  حسن احمد باسم صكو�ا ال�حفي�ن ع��

 االمور  �جائب ومن بھ مرتبطة تجسس شبكة وجود ونفى تموز  ١٧ انقالب

 ..  العبيدي واختفى تطارده او  العبيدي تتعقب لم العراقية املخابرات ان

 ما وصدام البكر  اعدم ملاذا :االن ح�ى والدي اعدام منذ املطروح والسؤال

 ب��وت ب�ن و�مرح �سرح الشبكة رئيس وتر�ا التجسس شبكة باعضاء سموا

 ابدى اذا اعزال  طالبا تقتل صدام مخابرات �انت ح�ن �� الغرب وعواصم

 .ا�حاكم النظام ضد خفيفا �شاطا

 ؟النظام و��ن بينكم االتصال او  املصا�حة من نوع جرى  هل -

  والدي ضد البكر  ارتك��ا ال�ي ا�جر�مة �عد وخاصة ابوابنا اغلقنا ..  ابدا ال  -

 العكس �ان ولو  والدي قتل الذي هو  البكر  ..  بصدام معني�ن غ��  نحن ..

 وجهاء احد لنا يرسل او  موقفھ �نو�ب بنا البكر  يتصل ان جدا ممكن �ان

 .القبيل هذا من ��يء اي يفعل لم لكنھ البكر  ذمة لي��ئ  تكر�ت
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 ؟مص�ح رشيد يكره �ان البكر  ان �عتقد هل -

 و�سبب اذلھ الذي يحيى طاهر  ومن منھ يخلص ان ير�د يبدوانھ �ان .. ال  -

 فو معر  غ��  اخر  �خص من وتخلص انتقم البكر  ان كما ..  بصره فقدان ��

 اوعندم اهمية ذات ليست بلدان �� سف��ا ارسلھ وقد العل�اوي  ذياب وهو 

 .ومات انزوى �غداد ا�� عاد

 ؟والدك قضية حركتم هل ٢٠٠٣ عام النظام سقوط �عد -

 واال  اعدامھ �� االسراع خالل من صدام جرائم االمر��ان) لفلف( لقد -

 صدام محاكمة الاستكم �ح�ن االنتظار  االمر��ان ع�� �ان االمر  حقيقة

 منھ التخلص يبدو  كما ارادوا ا��م اال  ١٩٦٨ عام منذ جرائمھ جميع عن

 امصد �حايا الها�� ي��كوا لم ..  العراقيون  يقول  كما القضية) طمطمة(و

 احالوا ا��م الحظنا فقد لتجر�مھ ضده والش�اوى  الدعاوى  القامة وقتا

 نقيم كيف ..  شهر  خالل واعدموه وحاكموه الدجيل قضية عن صدام

 وف�حھ وتجر�مھ القضايا �ل عن محاكمتھ نتامل كنا ؟ميت ع�� دعوى 

 .فقط واحدة قضية خالل من منھ التخلص ال  اعدامھ ثم ومن

 ؟مص�ح رشيد عن كتاب صدور  سنشهد هل -

 ةكتاب اتو�� ان �خصية رغبة وعندي والدي دور  عن كث��ة وثائق لدي انا -

 .بنف��ي مص�ح رشيد س��ة

 عارف؟ �عبدالسالم والدك عالقة نت�ا كيف -

 يتناولھ ان الحد ال�سمح و  و�ح��مھ عارف عبدالسالم يحب والدي �ان -

 عندما ح�ى واالح��ام ا�حب يبادلھ عبدالسالم و�ان رئيسا �ان عندما بالنقد

 ةرتب ا�� ال��فيع �ستحق و�ان الداخلية وزارة منصب من والدي استقال

 شهر�ن د�ع ترفع وفعال  ي��فع ح�ى ا�جيش ا�� فقرراعادتھ شهر�ن خالل لواء
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 من متاخرة ساعة و�� ا�حج فر�ضة والدي ادى ١٩٦٦ عام و�� وتقاعد

 ةبني واخ��نا ا�جمهوري القصر  اتصل والدي عودة �عد االيام احد من الليل

 �� الرئيس جاء وفعال  والدي ل��نئة لبيتنا عارف عبدالسالم الرئيس ز�ارة

 اسبوع و�عد غادر  ثم ساعة نصف قرابة وجلس ةعشر  الثانية الساعة

 �عد والدي وملحت املعروف الطائرة حادث �� عارف عبدالسالم استشهد

 .عينيھ من الدموع يم�ح الرئيس موت اعالن

 ؟والدك اعدام �عد للمضايقات �عرضتم هل -

 صادروا ..  مراكزالشرطة �� واستدعاءات لنا خفيفة استجوابات اجروا -

 ..  اطالضب �جمعية اقساطھ ندفع كنا ال��موك �� بيتنا ..  لديوا ممتل�ات

 مدينة �� سهم ٥٠٠و صودرت جميلة �� ارض وقطعة واحدة وسيارة

 .االلعاب

 لھ ولفق مدينتھ وابن عمره بصديق البكر  غدر  ملاذا: امل�ح السؤال يبقى -

 وقع بل ال��مة بالصاق يكتف لم انھ والغر�ب التجسس و�� خسيسة ��مة

 البكر  ابداها ال�ي والقسوة االصرار  هذا ملاذا ..  جامد بقلب اعدامھ ��ع

 ؟مص�ح رشيد ضد

 البكر  من محاولة با��ا وائل الدكتور  نجلھ السؤال هذا عن اجاب�ي -

 البانق �� ا�خيا�ي دوره عن عقدة لھ �ش�ل الذي مص�ح رشيد من للتخلص

 ورهد اسرار  يق��  حمص� من تخلصھ ان اعتقد البكر  وان الثا�ي �شر�ن ١٨

 �عمل �ان عرا�� �حفي ع�� السؤال وعرضت ..  حز�ھ ع�� االنقالب ��

 رشيد كر الب كره لقد(  :ماي�� فاجاب�ي صدام السابق الرئيس من قر�با لف��ة

 بي��ما جرى  موقف �سبب عظيما حقدا عليھ وحقد منھ واغتاظ مص�ح

 البكر  قرر  ماعند١٩٦٣ عام من الثا�ي �شر�ن ١٨ انقالب احداث خالل

 من وهو  مص�ح برشيد حدا مما االنقالب ليلة �� االنقالب من اال��حاب

 يحتد ان عارف لعبدالسالم املؤ�دين كبار  ومن االنقالب �� املشارك�ن ابرز 
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 �� بصق بل البكر  مع ا�حد هذا عند مص�ح يتوقف ولم البكر  ع�� ويغضب

 انتقم ثم سنوات ملص�ح الكب��ة االهانة ��ذه احتفظ والبكر  ..  البكر  وجھ

 .) ل�جمهور�ة رئيسا اصبح عندما تموز  ١٧ انقالب �عد منھ

 ؟الغدر بصفة يتسم البكر  �ان هل :ال�حفي لزمي�� قلت -

 .وحقود غدار  البكر  �عم :�سرعة اجاب�ي -

 ل�يا االلهية املحكمة قرار  بانتظار  ونبقى ر��ما جوار  ا�� الرجالن رحل لقد -

 �نب بل فحسب ومص�ح البكر  ب�ن ليس ماجرى  حقيقة للعباد ستكشف

 .جرا وهلم هابيل اخيھ يد ع�� هابيل مقتل منذ واملظلوم�ن الظامل�ن

 عبدالغ�ي مؤامرة عن النظام كشف ١٩٧٠ عام من الثا�ي �انون  ٢١ �� -

 ومدنيا ضابطا) ٣٦(بـ االعدام حكم نفذ الثا�ي �انون  ٢٢ يوم و�� الراوي 

 .االمر�كية للمخابرات تجسسبال امل��م�ن من) ٧( بي��م

 فجر  نفذت قد االعدام اح�ام من ا�خامسة الوجبة ان �غداد راديو  وذكر -

 وز�ر  مص�ح رشيد اللواء: هم وعسكر��ن مدني�ن �سبعة ٢٢١١٩٧٠ يوم

 بحكم اطاح الذي االنقالب �عد العام العسكري  وا�حاكم الداخلية

 وسعد سري  ا�حاج مدحت املتقاعد والعميد ١٩٦٣ عام قاسم عبدالكر�م

 �حيفةاملنار  تحر�ر  مدير ( ا�خياط محمد عبدهللا وال�حفي فهمي شاكر 

 وز�ي) قاسم عبدالكر�م خارجية وز�ر  جواد هاشم اخت ابن وهو 

 مطاع ومحمد نونو  والب�� ) �غداد ا�� الكو�ت من اختطف(  عبدالوهاب

 .)ا�جنسية سوري( ا�حسامي

 بتار�خ لثورةا محكمة �ش�لت - الثورة محكمة قرار  نص -

 ع�� العقيد وعضو�ة وتوت هادي ع�� العقيد برئاسة١٩٦٩\١١\١٠

 القرار  الشعب باسم واصدرت فخري  راغب ا�حقو�� واملقدم شيت احسان
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 فقو  املوت ح�ى شنقا باالعدام طھ مص�ح رشيد املجرم ع�� ا�حكم- :اال�ي

 العقو�ات قانون  من املعدل عشر  الثا�ي الباب من ١٤ املادة من) ج( الفقرة

 بالشرف املخلة العادية ا�جنايات من هذه جر�متھ اعتبار  -. البغدادي

 صدر  قرار  -. املعدل ١٩٦٧ لسنة ٣ رقم االعتبار  رد قانون  اح�ام حسب

 - العقيد العقيد - التواقيع -. ١٩٦٩\١١\١٠ �� علنا وافهم االراء باتفاق

 املقدم - الثورة محكمة رئيس عضو  - وتوت هادي ع�� شيت احسان ع��

 بمصادقة االح�ام هذه اق��نت وقد هذا - عضو  - فخري  راغب - ا�حقو��

 ا�جمهور�ة املراسيم وصدرت البكر  حسن احمد املهيب ا�جمهور�ة رئيس

 .االعدام اح�ام بتنفيذ ا�خاصة

 الدكتور  املرحوم بالتعذيب اج��وا بل ا�حد هذا عند السفلة يقف لم -

 للمخابرات جاسوسا �ان عارف لسالمعبدا ان يقول  ان املعمار  يوسف

 .ايز��اور  مالية وز�ر  باندرسون  صلة ع�� �ان هللا رحمھ وانھ االمر�كية

 �� )اللبنانية ا�حوادث(  �� التغل�ي �شأت اسمھ لبنا�ي �حفي وكتب -

) ؟خونة �لهم العراق زعماء اصبح هل: ( �عنوان مث��ا مقاال  ١٩٦٩\٦\٢٠

 ب�� ك عدد ع�� العرا�� النظام اطلقھ الذي اال��ام عن التغل�ي كتبھ ومما

 عارف عبدالسالم وم��م المر��ا جواسيس با��م العراق ساسة كبار  من

 توقفي ان العرا�� النظام من املطلوب ..  توفيق ز�ي وصا�ح شنشل وصديق

 ر البك جماعة من البعثي�ن غ��  العراقي�ن السياسي�ن سمعة تلو�ث عن

 عبدالسالم �ان هل ..  ووطنيتھ كرامتھ وع�� العراق سمعة ع�� حرصا

 - ؟اندرسون  املس��  -ل�جمهور�ة رئيس وهو  – استقبل النھ جاسوسا عارف

 - البكر  �ان من ضد العامة العالقات مكتب نفذه رهيبا انتقاما �ان لقد

 عبدالسالم �ان لو  اعتقد -. نظامهم مستقبل ع�� خطرا �عدهم صدام

 �� دوره من انتقاما - جفن لھ يرف ان دون  من - البكر  لشنقھ حيا عارف

 ال�ي ا�حقبة اوائل �� جرت ال�ي االعدامات ان -. الثا�ي �شر�ن ١٨ انقالب

 لنظامل اعداء اف��ضهم ممن املئات صفي السلطة صدام - البكر  ف��ا �سلم
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 طر�قتھ ع�� �ل وصدام البكر  م��م تخلص والبعض كذلك ليسوا وهم

 و�بدو  م��ما ل�ل السياسية السمعة تمس اوراق حرق  او  ملف الغالق

 عل��م ف�عر  الذين)  االصدقاء( تصفية تو�� البكر  ان الف��ة لتلك للمراقب

 ر العناص تصفية صدام تو�� كما واالنقالبية التامر�ة حياتھ مراحل ��

  لطةالس سلم صعوده �ع��ض ال�ي او  سابقة مواقف معها لھ ال�ي البعثية

 قوائم وضعا وصدام البكر  من كال  ان ناملعدوم� اسماء من و�ظهر  ..

 ھلتشو� ال��م الصاق او  والتعذيب والشنق واالعدام للقتل باملر�ح�ن

 .وغ��ها �التجسس السمعة

 دض ا�جرائم عشرات بارت�اب ا��امهما ع�� ��جع الرجل�ن كال  تار�خ ان -

 و�التا�� �مسمع� و�شو�ھ وتخو���م العراقي�ن والعسكر��ن السياسي�ن كبار 

 العقي�� وعبدالعز�ز  مص�ح رشيد وان ��ائيا م��م للتخلص عدامهما

 يحيى وطاهر  سري  ا�حاج ومدحت الر�ا�ي وفؤاد ال��از  وعبدالرحمن

 بر�ات وعبدالعز�ز  ا�خياط وعبدهللا عبدالوهاب وعطا عارف وعبدالسالم

 لبكر ا احقاد �سبب ارواحهم وا خسر  والناصر��ن القومي�ن من اخر�ن وكث�� 

 .�حاياهم من ال�خ��ي صدام وانتقام ال�خصية

 ١٣٥٠العدد العام العسكري  ا�حاكم مقر  عن صادر  كتاب) ١( الوثائق

 وموقع وال�جون  واالمن واالستخبارات الشرطة يدعو  ١٩٦٣\٤\١١بتار�خ

 ئةوالهي القومي ا�حرس لقوات العامة والقيادة العسكري  واالنضباط �غداد

 اجراء منعو  االصولية بالقوان�ن االل��ام ا�� القومي ا�حرس قيادة �� املشرفة

 �� فاتاملوقو  والفتيات النساء تودع وان ليال  والفتيات النساء مع التحقيق

 وميالق ا�حرس مقرات �� توقيفهن باتا منع و�منع الرسمية النساء مواقف

 وفاتواملوق للموقوف�ن التحقيق و�جرى  �ان سبب الي الشرطة مراكز  �� او 

 .يقالتحق بحضورح�ام
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 ٣٨٣١املن��ئ رقم العام العسكري  ا�حاكم عن صادرة برقية (٢)

 القومي وا�حرس واالستخبار�ة االمنية ا�جهات جميع ا�� ١٩٦٣\٦\٢٩بتار�خ

 املرجع هو  العام العسكري  ا�حاكم ان ع�� تنص وال�جون  واملعتقالت

 ر نحذ انناف لذلك( لها ا�خاضعة القضايا ب�ل امل��م�ن مص��  تقر�ر  �� االع��

 ).بامرنا اال  �خص اي سبيل اخالء او  توقيف �عدم ا�جميع وننذر 

 رئيس ا�� معنون  ١٩٦٣\٥\١٦بتار�خ ٥٩٦رقم مص�ح رشيد بتوقيع كتاب (٣)

 لية� �� املنت�ي الصف �� طالب مص�� (  �عنوان البكر  حسن احمد الوزراء

 احمد اسمھ الطبية �� طالب مص��  معرفة البكر  من فيھ يطلب) الطب

 و  نيسان ٢٠ �� القومي ا�حرس اعتقلھ الكرادة اها�� من املرزه ع�� ا�حاج

 جوا وتخلق ا�جمهور�ة سمعة ا�� ���يء ال�ي االمور  هذه ملثل حد اعطاء(

 ).�افة املواطن�ن لدى االطمئنان وعدم االرهاب من

 ا�جيش ار�ان رئيس ا�� العام العسكري  ا�حاكم عن صادر  كتاب (٤)

 بمكت بتشكيل الصادرة االوامر  معرفة فيھ لبيط ١٩٦٣\٧\٨ �� ٨٤٥العدد

 �ا� يرتبط ال�ي وا�جهة التحقيق �� صالحياتھ ومدى ا�خاص التحقيق

 !وواجبا��م املكتب اعضاء واسماء

 البكر  الوزراء رئيس ا�� العام العسكري  ا�حاكم مقر  عن صادر  كتاب .٥

 هيبة موضوع عرض فيھ يطلب ١٩٦٣\٧\١١ بتار�خ ٨٥٦ العدد انذاك

 .الثورة لقيادة الوط�ي املجلس ع�� القضاء حرمة وان��اك حكما�

 مهدي صا�ح الفر�ق الدفاع لوز�ر  العام العسكري  ا�حاكم مقر  كتاب .٦

 اعالة مش�لة معا�جة حول  ١٩٦٣\٧\١٦ �� ٨٨٢ العدد انذاك عماش

 !! ا�خدمة من واملفصول�ن املطرودين العسكر��ن عوائل

 وز�ر  ا�� معنون  ١٩٦٣\٨\١١ �� ١٠٠٠ رقم العام العسكري  ا�حاكم كتاب .٧

 العادي�ن املعتقل�ن بخصوص وتوج��ا مق��حا) ١٦( يتضمن الدفاع
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. ٨. الكتاب نص ا�� الرجوع و�مكن حقوقهم ع�� وا�حفاظ والشيوعي�ن

 �عنوان ١٩٦٣\٨\٢٤ �� ١٠٤٧ رقم العام العسكري  ا�حاكم عن صادر  كتاب

 بةوالكس العمال من االغلب �� مه)  محكومي��م ان��ت الذين الشيوعيون ( 

 .سراحهم اطالق االفضل من و�رى 

 �� ١١٢٠ رقم العام العسكري  ا�حاكم عن صادر  و�خ��ي سري  كتاب .٩

 �عض من تالف الذي) ا�خاص التحقيق مكتب( وموضوعھ ١٩٦٣\٩\١٦

 ولهذا � اك� وجرائم كث��ة قلنونية مخالفات و�جل القومي وا�حرس البعثي�ن

 كتبامل اعمال تبعات تحمل من حل �� انھ اعاله كتابھ �� مص�ح رشيد كتب

 امر  عن تن�ئ ١٩٦٣\١٠\١٧ �� ٢٢٨ رقم العسكر�ة االستخبارات برقية .١٠

 ا�� وافراده ضباطھ ونقل ا�خاص التحقيق مكتب بالغاء الدفاع وز�ر 

 شيدر  ابداها ال�ي الكث��ة االع��اضات ع�� بناء االمر  هذا وجاء االستخبارات

 .امكتب هذا دض مص�ح

 ٨ انقالب عن نجمت ال�ي االوضاع اصالح من مص�ح رشيد �جز  �عد .١١

 رئيس ر البك ا�� ب��قية التقاعد ا�� واعادتھ ا�جيش من استقالتھ قدم شباط

 .١٩٦٣\٩\١٨بتار�خ ٥٢٩٢ رقم الوزراء

 ا�خاص ١٩٦٣\١٠\١٩ �� ١٢٦٧ الرقم العام العسكري  ا�حاكم كتاب.١٢

: �غداد �� املوقوف�ن الشيوعي�ن مع للتحقيق قيقيةتح هيئات) ٥( بتشكيل

 المنا مدير  - جواد قاسم املالزم - الب���ان عبدالستار  ا�حاكم :االو�� الهيئة

 - ميالدلي �عمان املالزم - التكر��ي ياس�ن املعاون  - عبدا�جبار  عبدالوهاب

 - النائب طالب ا�حاكم :الثانية الهيئة. احمد سعيد حازم العد�� املحقق

 املعاون  - الراوي  عبدالفتاح فاروق االمن معاون  - ا�جدوع عبدالودود املالزم

 احمد العد�� املحقق - شيت محمد زه��  املالزم - محسن ا�حاج حس�ن

 افعر  املالزم - حبيب عبدا�جليل ا�حاكم :الثالثة الهيئة. الزر�ان توفيق

 املالزم - غر�ب جالل املعاون  - الراوي  فزع االمن معاون  - ا�حدي�ي
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 :عةالرا� الهيئة. املختار توفيق قيس العد�� املحقق - الدوري عبدالرحمن

 طالب االمن معاون  - الز�دي محمود املالزم - ا�جادر  عبدالكر�م ا�حاكم

 العد�� املحقق - ابراهيم خليل املالزم - الداود احمد راسم املعاون  - �عمان

 فؤاد ح ض ن - التكر�� فؤاد ا�حاكم ا�خامسة الهيئة. العزي  عبدالقادر 

 - حمدي سليم منذر  املعاون  - يحيى محمد غازي  االمن معاون  - جاسم

 �� ٤و٣و٢و١ الهيئة. النايف حسن العد�� املحقق - سعيد حازم املالزم

 الشرطة مراكز  �� واملوقوف�ن النساء و�جن �غداد و�جن العام املوقف

 صرف. ا�خيالة ومعتقل السدة خلف معتقل �� ٥ الهيئة. القومي وا�حرس

 .احتياجا��ا لتام�ن هيئة ل�ل دنان��  ١٠

 �شكيل حول  ١٩٦٣\١٠\١٩ �� ١٢٧٢ رقم العام العسكري  ا�حاكم كتاب .١٣

 التحقيق مكتب قضايا جميع �� للتحقيق ا�جمهور�ة امن تحقيق هيئة

 .الدفاع وز�ر  بامر  املل�� ا�خاص

 �� ١٣٤٥ برقم اعالدف وز�ر  ا�� العام العسكري  ا�حاكم كتاب .١٤

 بمكت يرتك��ا �ان ال�ي االجرامية العمليات تفاصيل وفيھ ١٩٦٣\١١\٢

 .املوقوف�ن مع ا�خاص التحقيق

 الفر�ق ا�� ١٩٦٧\٥\١٦ بتار�خ مص�ح رشيد املتقاعد اللواء رسالة .١٥

 رئاسة توليھ دستور�ة عدم حول  ا�جمهوري رئيس عارف عبدالرحمن

 .�ةا�جمهور  لرئاسة اضافة الوزراء

 :تواقيع حملت ١٩٦٨\٤\١٦بتار�خ عارف عبدالرحمن للرئيس مذكرة.١٦

 - البكر  حسن احمد - طالب نا�� - عبدالرزاق عارف - العقي�� عبدالعز�ز 

 رجب - الراوي  عبدالهادي - مص�ح رشيد-)خطاب( شيت محمود حاج

 عبدا�حميد صب�� - التكر��ي حردان - عماش مهدي صا�ح - عبداملجيد

 كرةاملذ وتناولت. عبداللطيف عبدالستار  - مصطفى اسماعيل - )يوقع لم(

 ائتالفية وزارة وتاليف عضوا ٣٠ من وط�ي مجلس �شكيل اعاله املذكورة
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 ر�اس انقالبا يدبر  �ان الذي البكر  ان والطر�ف. املق��حات من وغ��ها قو�ة

 الناس امام يظهر  �ان ا�جمهوري ا�حرس استدراج خالل من عارف ضد

 فوعةمر  مذكرة ع�� التوقيع من يما�ع وال  اصالحيا لي��اليا رجال  ھواصدقائ

 غلبا واغتال وعذب شنق فانھ و�التا�� االوضاع الصالح ا�جمهور�ة لرئيس

 وعذبھ �جنھ - العقي�� عبدالعز�ز  :اسمھ جانب ا�� وقعوا الذين رفاقھ

 فعار . االنفرادية ال�جون  �� والعزلة التعذيب اثار  من مخبول  شبھ ومات

 فرض - طالب نا��. القتل من القاهرةخوفا ا�� بجلده هرب - عبدالرزاق

 نفسھ شغل - خطاب محمودشيت حاج. السرمدي الصمت نفسھ ع��

 من - �حمص رشيد. الش��ات من لينجو  والتار�خية االسالمية الكتب بتاليف

 التجسس ��مة بھ ولصق ا�جنون  ح�ى وعذبھ �جنھ البكر  اصدقاء اقرب

 و لينج السياسية ا�حياة اع��ل  - الراوي  عبدالهادي. شنقھ ثم لالمر��ان

 ا��مھ - عماش مهدي صا�ح. طبيعية ميتة مات - عبداملجيد رجب. برقبتھ

 بدال  الرئيس نائب منصب ا�� صدام طر�ق لتمهيد ١٩٦٩ عام بالتامر  البكر 

 عزلھ الرئاسة صدام تو�� و�عد للمنصب الساخن املر�ح وهو  عماش من

 �� فيتھتص ع�� وافق - التكر��ي حردان. بالسم قتلھ ثم فنلنده �� سف��ا

 با�خروج شفهية رسالة لھ �عث - عبدا�حميد صب��. ١٩٧١ عام الكو�ت

 ادر غ وفعال  البقاء ع�� اصر  اذا يضم��ا ال  النھ حياتھ ع�� حفاظا العراق من

 القتلة من مجموعة اليھ ارسلت ذلك ومع القاهرة ا�� رفاقھ مع صب��

 ر عبدالستا. الصمت لزم - مصطفى اسماعيل. املحاولة وفشلت يالهمالغت

 .بيتھ �� ومنعزال  منكسرا مات - عبداللطيف

 وحسب العام العسكري  ا�حاكم مص�ح رشيد ان :اعاله ورد مما �ستخلص

 شفك �� جهدا يألوا لم دائرتھ مقر  عن الصادرة الكث��ة وال��قيات الكتب

 واملوقوف�ن املعتقل�ن ضد واال�سانية القانونية وا�خروقات التجاوزات

 ان� الذي ا�خاص التحقيق مكتب من ا�حد طالب وانھ وغ��هم الشيوعي�ن

 دض البشعة ا�جرائم ارت�اب تولوا الذين املدني�ن البعثي�ن ابرز  يضم
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 ثم التكر��ي وصدام علوش وعمار  كزار  ناظم مقدم��م و�� الشيوعي�ن

 ��ع البعثيون  سيسامحھ اذن ففكي وتصفيتھ املكتب بالغاء مق��حھ

 ةمحكم ومقر  االومل�ي النادي �� القانونية لتجاوزا��م املضادة مواقفھ

 �حف وقد للشيوعي�ن و�عذي��م لتحقيقا��م مقرا اتخذوها ال�ي الشعب

 داحم الوزراء لرئيس املخاطبات من �سلسلة التجاوزات هذه مص�ح رشيد

 مص�ح مع �عاطف الذي عماش مهدي صا�ح الدفاع ووز�ر  البكر  حسن

 !! ا�خاص التحقيق مكتب الغاء وقرر 

 الذي) ١٣( رقم البيان من �ليا بريء مص�ح رشيد ان الوثائق اكدت كما

 عراقال �� �شريعية سلطة اع�� وهو  الثورة لقيادة الوط�ي املجلس اصدره

 السياسي�ن من كغ��ه مص�ح رشيد وان١٩٦٣ شباط ٨ انقالب �عد

 وان انلالمر�� التجسس ��مة وتلفيق والتعذيب نقاللالع �عرض العراقي�ن

 ة��م اي من وغ��ه مص�ح براءة من ومتاكدان �عرفان تحديدا وصدام البكر 

 ع�� اصرا ولك��ما وخصومھ ملعارضيھ العامة العالقات مكتب وجهها

 نذم ابطالها هما سر�ة ملفات لغلق واصدقا��م االمس حلفاء من التخلص

 !! راجعون  اليھ وانا � وانا ..  ا�يالث �شر�ن ١٨ انقالب

 �� �شرت لھ مقالة �� عبدالرحمن زه��  املتقاعد الركن العميد أشار 

) عراقية ذاكرة( صفحة �� ٢٠٠٧\٢\١٩ االثن�ن يوم �� ٨٩٨ العدد) املشرق (

 نجلة ايد وقد ١٩٥٩ عام الناصر�ة �� مص�ح رشيد اغتيال حادث ا��

 :��زه يقول  ..  الناصر�ة �� ضابطا �ان ماعند لوالده وقع ما وائل الدكتور 

 �� ١٩٥٩ عام �� كنت قال القا��ي عبدالرحمن عبدالكر�م العميد روى

 التاسع التدر�ب لواء ركن ضابط منصب واشغل مقدم و�رتبة الناصر�ة

 يدرش العقيد و�ان اللواء استخبارات ضابط بواجبات اقوم الوقت و�نفس

 �عدو  الديوانية �� اللواء مقر  و�ان عشر  ا�عالر  لواء الثا�ي للفوج امر  مص�ح

 ا�� الضباط �عض باحالة قائمتان صدرت املوصل �� الشواف حركة

 بخ��  سمع وحاملا االسماء ب�ن مص�ح رشيد العقيد اسم و�ان التقاعد

٤۳۸ 
 



 العسكر�ة مال�سھ الستبدال من�لھ ا�� الفوج غادر  التقاعد ا�� احالتھ

 �جنودا من فوجھ منتس�ي ان اال  فوجھ س�يمنت لوداع يرجع ثم ومن باملدنية

 جميع ان الشيوعيون  اشاع ان �عد لقتلھ بيتھ ا�� انطلقوا ما سرعان

 وقاموا وا�جمهور�ة الزعيم وضد خونة هم التقاعد ع�� املحال�ن الضباط

 نسوبامل الرفي�� عباس املالزم بيتھ ا�� ماارسلت وسرعان البيت بمحاصرة

 وحدة عرفاء رئيس ا�حلو  عباس السيد سلمان معھو  ١٤ اللواء الثا�ي للفوج

 الطبية امليدان وحدة عرفاء رئيس هو�ي وفيصل الناصر�ة تدر�ب مركز 

 وا��م بيتھ باب كسروا قد فوجھ جنود و�ان عنھ ا�حصار  لفك التاسعة

 ووصلت ايضر�ونھ راحوا الداخ�� واللباس بالفانيلة الدار  من اخرجوه

 وةوالقس الشدة واستعملوا ا�جنود بتفر�ق افقامو  ارسل��ا ال�ي ا�جماعة

 يفرق  شاهدوه عندما سلمان جانب ا�� التدر�ب مركز  جنود وانحاز  معهم

 درشي العقيد تخليص من تمكنوا شديدة ومعاناة جهيد جهد و�عد با�جنود

 ةالديواني ا�� اخ��ا وصل ثم السماوة ا�� وم��ا اور  ا�� فهرب قبض��م من

 حميد سيد الركن العميد قائدها وقابل االو�� قةالفر  مقر  ودخل با�جو�ة

 �� اءج كما - املن�ل  �� ارتدا��ا اعتاد ال�ي املال�س �� مايزال وهو  ا�حصونة

  !! محروسا �غداد ا�� وارسلھ القائد فحماه حمايتھ وطلب - املقال

 دالكر�م�عب لالطاحة االنقالبي�ن مع والده اشتغال ع�� �عليقا وائل �� وقال

 ع�� يكن لم انھ ح�ى واالنقالبات الثورات عن �عيدا والدي �ان :قائال قاسم

 وهو  ١٩٥٨ عام من تموز  ١٤ ثورة او  االحرار  الضباط بتنظيم عالقة اية

 اعندم ولهذا والعرو�ية الدينية بميولھ معروف و�ان مح��ف عسكري  رجل

 دا��متاع م��ر�ن قالوا عليھ االعتداء الناصر�ة �� الشيوعي�ن ا�جنود اراد

 ع��) ال�جادة(  شاهدوا عندما وا�جمهور�ة الزعيم ضد انھ اعتقدوا ا��م

 ا�� احالتھ قرار  هو  الزعيم ضد للعمل والدي دفع الذي ان واعتقد كتفھ

 ديمعا �شاط اي لھ وليس عقيد و�رتبة عمره من االر�ع�ن �� وهو  التقاعد

 نا نفسھ �� ز ح ولهذا متدين وهو  عرو�ية اف�ارا يحمل كونھ سوى  للزعيم

٤۳۹ 
 



 اسمق كر�م ان اعتقادي �� وانا قاسم قبل من املهينة الطر�قة ��ذه �عامل

 �� املشارك�ن جل �ان حيث شباط ٨ انقالب نفسھ ع�� جلب الذي هو 

 يىيح طاهر  العقيد وم��م التقاعد ا�� احالهم الذين الضباط من االنقالب

 .تموز  ١٤ حكومة �� العام الشرطة مدير 

.........................................  

 

  

٤٤۰ 
 



 حردان التكريتي

حردان التكر��ي: ولد �� تكر�ت عام  -نائب رئيس ا�جمهور�ة ووز�ر الدفاع 

 ١٩٦٣شباط عام  ٨. من اوائل البعثي�ن واحد املنفذين ألنقالب ١٩٢٦

واالطاحة بحكم عبد الكر�م قاسم حيث تو�� منصب قائد القوة ا�جو�ة. 

 ١٩٦٨تموز عام  ١٧ن واملخطط�ن الرئيسي�ن ألنقالب وهو احد املش��ك�

ع�ن �عدها عضوا ملجلس قيادة الثورة  .و�سلم حزب البعث السلطة ثانية

 .ووز�را للدفاع ورئيسا الر�ان ا�جيش العرا��

 

عرف حردان بال�جاعة و�الطموح ب�ن ا�حز�ي�ن و�بدو أن البكر �ان ��ابھ 

 األسبق �� مقابلة مع قناة البغدادية حيث ذكر تايھ عبد الكر�م وز�ر النفط

أذكر أن �� احد األيام �� اجتماع القيادة ذكر الرئيس البكر رحمھ هللا قال “ 

ان�ى اخ��ى من حردان التكر��ي، أخ��ى أن انام �� القصر وحدى، وارجو 

٤٤۱ 
 



من اعضاء القيادة أن ينام م�� بالقصر وكنت أحد األثن�ن الذين ناموا 

ر خوف البك“ ال ر�ما احتاجكم :لھ ساخذ مال�س قال معھ، و�� الصباح قلت

دفعھ ا�� التجسس ع�� م�املات حردان كما ذكر الدكتور فخري قدوري �� 

 “ هكذا عرفت البكر وصدام“ كتابھ

 بالقادم�ن ا�� مكتبھ“ 
ً
ي ثم يجلس أمام منضدتھ ال� ،�ان البكر يرحب وقوفا

 بامل�
ً
املات ع��ها. واس���� تتواجد عل��ا هواتف عديدة ينشغل أحيانا

انتبا�� وجود هاتف تحت جانب من منضدتھ. ولوال رن جرس هذا الهاتف 

أحيانا ملا انت��ت لوجوده بتاتا. كنت أالحظ مطالبة البكر ا�حاضر�ن 

يرفع السماعة ��دوء  .التوقف عن ا�حديث ح�ن يرن جرس هذا الهاتف

نت �ال دون أن ين�� ببو�ضعها ع�� أذنھ مركزا ع�� األستماع للكالم وقتا طو 

شفة، ثم �عود و�ضع السماعة ع�� الهاتف ��دوء مماثل. تكرر هذا املشهد 

ثم علمت �عدها أنھ �ان يتصنت  ،مرات عدة ح�ن مقابل�ي البكر �� مكتبھ

ع�� م�املات حردان التكر��ي الهاتفية.الالفت هو أن حردان �ان ع�� علم 

ام مراقبة تحر�اتھ. ومما أذكره اغتن�عملية التصنت ع�� م�املاتھ الهاتفية و 

حردان أحدى جلسات مجلس الوزراء ال�ي �ان ي��أسها بنفسھ ليناشد 

الوزراء بأسلوب املداعبة �ي يأخذوا حذرهم من األعتقاد أن الهواتف 

ا�حكومية السر�ة �� سر�ة فعال! ثم تطلع ا�� الوزراء وع�� وجھ ابتسامة 

فقد جرى أعفاوه  ،اكزه ف��ة طو�لة.لم يبق حردان �� مر “ عر�ضة ساخرة

 �� أسبانيا �� 
ً
 ١٩٧٠�شر�ن األول عام  ١٥من جميع مناصبھ وع�ن سف��ا

ولم يلتحق بمنصبھ حيث رفض االمتثال للقرار، وعاد إ�� �غداد، ولكنھ 

وضع �� املطار �� طائرة متجهة إ�� ا�جزائر. ور�ما كتحذير �حردان من 

م �سميم زوجتھ و�� �� طر�قها اليھ األنخراط �عمل ضد البكر وصدام ت

�عد �سف��ي ا�� ا�جزائر أخ��وها أن عل��ا أن تلتحق “ حيث ذكر �� مذكراتھ

وامروها بمغادرة  ،و�جب عل��ا أن تق��ي عمرها �لھ هنا ،�ي �� ا�جزائر

وحجزت م�انا �� الطائرة  ،وامتثلت لالوامر ،العراق خالل ثالثة أيام فقط

٤٤۲ 
 



توجھ ا�� هنا، و�� املطار طالبوها �شهادة التطعيم العراقية ال�ي �انت ست

 .فاج��وها ع�� التلقيح ،ضد الكول��ا ولم تكن �� تحمل مثل ذلك

 

لقد �انت مادة قاتلة لم �عش  ؟ولكن ماذا �انت املادة ال�ي لقحوها ��ا

�عدها أال ساعت�ن فقط، حيث لفظت انفاسها األخ��ة ع�� م�ن الطائرة. 

 .“ تة الذين شاهدوا وفا��ا �حظة ب�حظةوحولها أوالدي الس

سرد سف�� الواليات املتحدة األمر�كية �� الكو�ت عملية اغتيال حردان 

 ٣١/٣/١٩٧١التكر��ي بتقر�ر رفعھ ا�� وزارة ا�خارجية �� واشنطن بتار�خ 

اغتيل هنا �� الكو�ت، صباح أمس، حردان التكر��ي، نائب “ ذكر فيھ

 .مسافة نصف ميل من سفارتنا الرئيس العرا�� السابق، ع��

أحس حردان التكر��ي بآالم �� املعدة فتم تحديد ميعاد صباح أمس مع 

اختصا��ي مشهور �� املستشفى األم��ي. ذهب مع حردان إ�� املستشفى 

مدحت جمعة، سف�� العراق �� الكو�ت، و�انا �� السيارة السفارة الرسمية، 

رة إ�� مدخل املستشفى، تقدم يقودها السائق الرسمي.عندما وصلت السيا

نحوها �خص يرتدي بذلة غر�ية جميلة، وفتح الباب ا�خلفي ليخرج 

حردان. وعندما بدا حردان يخرج ووضع رجلھ اليم�ى ع�� األرض وانح�ى 

٤٤۳ 
 



برأسھ، اخرج الرجل مسدسا، وأطلق النار مرت�ن مباشرة �� رأس حردان 

طلقة ا�خامسة نحو وعندما وقع حردان أطلق الرجل طلقت�ن نحو قلبھ و 

 .“ …معدتھ

السف�� مدحت جمعة،الذي �ان يجلس إ�� جوار … “ السف�� لم يصب“ 

حردان لم يصب بأذى. هرب القاتل ومعھ أر�عة رجال و�حمل �عضهم بنادق 

 .كالشنكوف

أطلق أحدهم النار ع�� رجل شرطة طاردهم فأصابھ �� قدمھ. وأطلق آخر 

ھ �� رجلھ.و�ان هناك رجل يتحدث النار ع�� مواطن مد�ي طاردهم فأصاب

�� هاتف عام،واعتقد ا�جناة انھ �ستد�� الشرطة،فأطلق أحدهم النار 

 .عليھ فأصابھ �� يده ورجلھ

�انت تقف ع�� مسافة مائة قدم من “ فيات“ واتجھ ا�جناة نحو سيارة

املدخل املستشفى.و�� طرقهم رموا �عض أس�ح��م.عندما دخلوا �لهم 

إدارة محركها لسبب ما فأسرعوا با�خروج م��ا تارك�ن السيارة، فشلو �� 

بندقية كالشنكوف داخلها، واتجهوا نحو شاحنة �� الطر�ق واج��وا سائقها 

ع�� تركها،هر�وا ��ا، ثم تركوها ع�� مسافة أر�عة شوارع من املستشفى 

 .واختفوا

وأصبح وا�حا أن ما حدث �ان خطة دقيقة، وأ��ا نفذت كما حدد لها. 

�جناة ال بد أن يكونوا خططوا لهر��م من الكو�ت. وع�� أي حال بدأت وأن ا

 “ الشرطة الكو�تية �� التحقيق واعتقلت �عض الناس

  

٤٤٤ 
 



 التكريتي حردان سعد ملحق: لقاء مع

 ملا السلطة �� طامعا والدي �ان لو  ..  باالعدام وحكمت وعذبت اعتقلت

 أمالكنا صادر  السابق النظام ..  لسواه سلمها

 الث�ج هاتف: رهحاو 

  الصباح �حيفة عن

 

 ب��ةك عسكر�ة �خصية التكر��ي، الغفار  عبد حردان الركن الطيار  الفر�ق

 واالنقالبات بالثورات �سمى وما ا�حر�ات بجميع اسهمت وشه��ة،

 ار�خت من ا�حرجة ا�حقبة تلك �� العرا�� ا�جيش ��ا قام ال�ي العسكر�ة،

 ال�خصيات بأك��  متينة وعالقات صالت لھ �انت وقد.املعاصر العراق

 هذا ع�� حسب وقد العرو�ي، وميلھ القومي باتجاهھ عرف وقد الوطنية،

 عبد جمال الراحل الرئيس مع متينة صداقة �عالقة ارتبط إذ التيار،

 ما ذال.التحرري القومي و�املد الثور�ة بخطاباتھ متأثرا �ان الذي الناصر 

 ةحرك واخر  ف��ا، �شركوه ح�ى عسكري  انقالب او  �حركة القوميون  �عد ان

 عام ا�عاده عملية �عدها تمت اذ ،١٩٦٨ تموز  ١٧ حركة �� ف��ا اش��ك

٤٤٥ 
 



 القوي  نفوذه �سبب ١٩٧١ عام الكو�ت �� واغتيالھ تصفيتھ ثم ومن ١٩٧٠

 ت،والتحديا االخطار  مواجهة �� الفائقة و�جاعتھ بل املؤثرة، و�خصيتھ

 نم محبو�ا �ان انھ كما.ا�حر�ات مسار  ت�حيح ع�� بقدرتھ متم��ا �ان اذ

 واملعروف العراقية، االطياف جميع �� مؤثر  حضور  ولديھ الشعب اوساط

 ون يك ان دون  املتنوعة، العراقية االطياف تلك من اختارها حمايتھ افراد ان

 راقدهممل الز�ارة دائم جعلھ ما االطهار، البيت بآل مفتونا و�ان تمي��، هناك

 دراستھ اكمل ١٩٢٥ تكر�ت مواليد من التكر��ي حردان ومواملرح الشر�فة،

 ١٩٤٦/ ٩/ ١٤ �� العسكر�ة بال�لية التحق ثم ف��ا، والثانو�ة االبتدائية

/ ٧/ ٢٠ بتار�خ االو�� الفرقة آ�� ٧٣ بلواء والتحق ١٩٤٩/ ٧/ ١ �� وتخرج

 �� ا�جو�ة القوة �لية �� بدورة التحق اول  مالزما اصبح وح�ن ١٩٤٩

 �� واالر�ان القيادة ب�لية التحق ثم ومن االوائل ضمن من و�ان ابر�طاني

 وتو��.ركن طيار  نقيب برتبة وتخرج ايضا االوائل من و�ان ايضا بر�طانيا

 قومنس ا�جو�ة الرشيد معسكر  قاعدة جوي  نقل سرب آمر :التالية املناصب

 ا�جو�ة كركوك قاعدة وآمر  الدفاع وزارة ديوان �� ا�جو�ة القوة وممثل

 القوة وقائد ١٩٦٣ العام وح�ى ١٩٥٧ العام منذ ا�جو�ة املوصل قاعدة وآمر 

 للقوات العام القائد ونائب الدفاع ووز�ر  ١٩٦٣ شباط ٨ �عد ا�جو�ة

 وعضو  ١٩٦٤ السو�د �� العراق وسف��  ١٩٦٣ �شر�ن ١٨ �عد املس�حة

 تموز  ١٧ �عد ا�جو�ة القوة وقائد ا�جيش ار�ان ورئيس الثورة قيادة مجلس

 �عد الدفاع ووز�ر  الوزراء رئيس ونائب الثورة قيادة مجلس وعضو  ١٩٦٨

 ا�جمهور�ة رئيس ونائب الثورة قيادة مجلس عضو  ثم ومن ١٩٦٨ تموز  ٣٠

 .١٩٧٠ عام ح�ى املس�حة للقوات العام القائد ونائب

 يدموال من وهو  التكر��ي حردان سعد السيد البكر  نجلھ مع حوارنا �� هنا

 رفض ان �عد ١٩٧٦ عام والسياسة القانون  �لية �� وتخرج ١٩٥٣/ ١١/ ١٨

 ١٩٧٣ العام منذ ا�خارجية وزارة �� وعمل ا�جو�ة القوة �لية �� قبولھ

 ال��امھ ١٩٩٣ عام باالعدام حكم ثم للتعذيب و�عرض مرة من ألك��  واعتقل

٤٤٦ 
 



 صفات من العديد و�حمل.وجماعتھ السهيل طالب املرحوم مع بالتعاون 

 ا�حوار  هذا �� لنا يكشف راجح وعقل ووطنية و�جاعة نةرصا من والده

 تار�خ من وانما فحسب لھ املغفور  والده حياة من ليس كث��ة خفايا عن

 تبطاار  قد ووالدي والده ان ا�� االشارة وتجدر .باالحداث املليئة ا�حقبة تلك

 ةمحل �� يقطنان �انا حيث طفول��ما منذ وقو�ة متينة صداقة �عالقة

 اناو  هللا، توفاهما ح�ى الصادقة العالقة تلك واستمرت تكر�ت �� ا�حارة

 �� دراسة زمي�� وكنا صبانا منذ صداقة �عالقة ايضا ارتبطنا سعد واالخ

 دالعدي وع�� حياتھ مراحل ع�� عيان شاهد يجعل�ي ما وهذا تكر�ت ثانو�ة

 وسأعكف.الكب�� الراحل والده وتخص تخصھ ال�ي والقضايا املواقف من

 لطيار ا الفر�ق املرحوم الكب��  القائد حياة س��ة يتناول  كتاب تأليف ع��

ھ الفق��  بالعبد نفسھ يك�ي �ان الذي التكر��ي حردان الركن
ّ
 ان عد�.لل

 ع�� وكذلك املذكرات و�عض والصور  والرسائل الوثائق ع�� حصلنا

 .معاصر�ھ احاديث

 الشاغل شغلھ فلسط�ن

 الغفار  عبد حردان الركن الطيار  الفر�ق ان ا�جميع لدى املعلوم من

 واالنقالبات بالثورات �سمى ما او  ا�حر�ات جميع �� اسهم التكر��ي

 شباط ٨ بـ مرورا تموز  ٣٠- ١٧ بـ وان��اء ١٩٥٨ تموز  ١٤ من بدءا العسكر�ة،

 .. ١٩٦٣ �شر�ن ١٨ و 

 ا�حر�ات؟ هذه �� اش��اكھ وراء تقف ال�ي الدوافع �� ما برأيكم

 �رجالهاو  ا�حس�ن الشر�ف بقيادة الك��ى  العر�ية الثورة ار بأخب لتأثره �ان-

 ار اخب يتق��ى ف�ان صبيا، يزال ما �ان انھ ورغم الكب��، الدور  البارز�ن

 هيضمر  �ان ما ذلك ا�� أضف العشر�ن، ثورة مع ا�حال وكذلك الثورة تلك

 قضية اصبحت ا�جيش �� انخراطھ و�عد ال��يطا�ي لالحتالل كره من

٤٤۷ 
 



 ةوالقومي والوطنية العرو�ة مشاعر  من يحملھ وما الشاغل ھشغل فلسط�ن

 صراعات �� السياسية القوى  ودخول  �عد فيما العراق امور  ساءت وح�ن

 .محتدمة

 األحرار الضباط أحد

 الصراعات؟ هذه من موقفھ �ان وماذا

 تموز  ١٤ بحركة اش��ك وقد املعروف�ن، االحرار  الضباط احد �ان �علم كما-

 منصب لھ اسند ولذلك كث��ا يحبھ قاسم الكر�م عبد زعيمال و�ان ١٩٥٨

 مالكر� عبد ملكتب مجاورا مكتبھ و�ان الدفاع وزارة ديوان �� جوي  منسق

 اعالدف ووز�ر  املس�حة للقوات العام والقائد الوزراء رئيس هللا رحمھ قاسم

 .و�الطف�ي والدي ازور  حيث الوزارة اروقة �� يالقي�ي �ان ما كث��ا الذي

 ؟١٩٥٨ تموز  ١٤ حركة �� لھ أو�ل الذي الدور  هو  ما*املدخل ع�� لسيطرةا

 و�لةامل املهمة و�انت الرشيد معسكر  سرب آمر  منصب �شغل حي��ا �� �ان-

 ذيال التكر��ي جاسم الرائد ومعھ الرشيد معسكر  مدخل ع�� السيطرة لھ

 .املهمة تنفيذ اثناء استشهد

 املبادئ عن االنحراف

 
ً
 قاسم؟ الكر�م عبد الزعيم مع لفاخت ملاذا اذا

 كيل�ش عدم وم��ا ��ا آمنوا ال�ي املبادئ عن قاسم عبدالكر�م انحراف �عد-

 يوالد اش��ك فقد بالسلطة وانفراده عليھ متفقا �ان كما قيادة مجلس

 عليھ القبض القي ا�حركة تلك فشل و�عد الشواف، الوهاب عبد بحركة

 مةمحك ا�� احالتھ �عد الرشيد سكر مع �� واحد رقم �جن �� ال�جن واودع

 وأوقف اعتقل انھ بل) التي�ي.. كذا.. تكر��ي( عليھ يتندر  �ان الذي املهداوي 

٤٤۸ 
 



 الشغب اعمال من خشية آلخر  بيت من التنقل دائمي وكنا مرة، من ألك�� 

 �� الديو  ازور  ح�ن وكنت. يضايقوننا �انوا الذين املتظاهرون ��ا يقوم ال�ي

 النافذة خالل من ارى  �ي يحمل�ي �ان والد�ي ةب�حب واحد رقم �جن

 رى ن احيانا وكنا.يداعب�ي �ان حيث معھ معتقال  �ان الذي عارف عبدالسالم

 يجيبنا ذلك سبب عن فنسألھ ين�ف انفھ ان او  والدي وجھ �� خدشا

 مون يقو  �انوا ح�ن ال�جان�ن ان ذلك �عد وعرفنا!!وعذب��م عذبو�ي-:ساخرا

 �ان وأخرى  مدة و��ن صاع�ن، الصاع و�رد ��معل ي�جم �ان بتعذيبھ،

 بون فيجل مساء الدفاع وزارة �� مكتبھ ا�� باحضاره يأمر  قاسم عبدالكر�م

 طعامال لھ يوفروا بأن قاسم و�أمر  و�رافقهم ف��تد��ا البيضاء بذلتھ لھ

 ثالث ال  خياران امامك حردان-:قائال يحدثھ طعامھ يتناول  ان و�عد الفاخر 

 تكون  ان واما عملك ملزاولة و�عود سراحك فيطلق م�� تكون  ان اما لهما،

 مام بالنفي، رأسھ والدي ف��ز  م��؟ �عمل فهل ال�جن، ا�� فتعود ضدي

 .ال�جن ا�� باعادتھ فيأمر  قاسم �غيظ

 األدلة ثبوت عدم

 ؟١٩٦٣ شباط ٨ بانقالب االش��اك لھ �س�ى كيف .. موقوفا والدك �ان اذا

 ا�� وأعيد سراحھ اطلق االدلة ثبوت لعدمو  الزمن من مدة م��ي �عد-

 نفسھ الوقت و�� ا�جو�ة كركوك قاعدة آمر  فأصبح العسكر�ة، ا�خدمة

 ور الد لھ و�ان.واحد آن �� منصب�ن �شغل �ان اذ ا�جو�ة املوصل قاعدة آمر 

 نلتمك� وذلك ا�جو�ة ا�حبانية قاعدة ب��يئة قام اذ ا�حركة، �� الرئيس

 قاعدة �� الهبوط من واملوصل كركوك اعد�يق من تقلع ال�ي الطائرات

 االهداف بقصف قامت قد تكون  ان �عد بالوقود ت��ود �ي ا�حبانية

 وجيھبت قام ا�حركة، تنفيذ سبقت ال�ي الليلة و��.�غداد �� لها املحددة

 �ةا�جو  املوصل قاعدة ا�� ف��ا دعاهم كركوك قاعدة �� الطيار�ن ا�� دعوة

 لقاغ نومهم �� استغرقوا ان و�عد املبيت �� معل�� وأ�ح العشاء لتناول 

٤٤۹ 
 



 الطيارون وهؤالء ا�حركة، نجاح �عد اال  سراحهم يطلق ولم الباب عل��م

 روسية ميك نوع املقاتالت و�قودون  السابق السوفيا�ي االتحاد خر��� �انوا

 .الصنع

 الفع�� القائد

 ١٨ حركة �� التكر��ي الغفار  عبد حردان الركن الطيار  الفر�ق دور  ماهو 

 ؟١٩٦٣ �شر�ن

 �حركةا لتلك الفع�� القائد فهو  ا�حركة تلك �� ل�جميع معروف والدي دور -

 نا �عد عارف محمد عبدالسالم الركن للمش��  �ستتب ا�حكم جعلت ال�ي

 كما الكث��  ال�عرفها حادثة لك وسأروي الشارع عن القومي ا�حرس ا�عد

 خالة ابن وهو  �يالتكر� خزعل ضابط النائب هو  عيان شاهد عاشها

 املقدم وان �شر�ن ١٣ يوم �غداد �� املواقع �عض ضرب تم لقد.والدي

 قد القومي ا�حرس قائد منصب �شغل �ان الذي الونداوي  منذر  الطيار 

 طيار ال الضابط يرافقھ ا�جو�ة ا�حبانية قاعدة �� الهضبة مطار  ا�� حضر 

 تا�عا عسكر�ا ءً لوا ان وادعيا جناح امر  �شغل �ان الذي صا�ح محمد يو�س

 ت�نطائر  ا�� بحاجة وهو  زاخو  مضيق عند الشمال �� محاصر  العرا�� ل�جيش

 من ر الباج طائرات �� املتوفرة الطائرات و�انت ا�حصار  فك من يتمكن �ي

 السادس السرب ضمن من الهن��  نوع من وطائرتان العاشر  السرب ضمن

 ذاكان ا�جو�ة ا�حبانية قاعدة امر  و�ان انذار  حالة �� الهن��  طائرتا و�انت

 املوال�ن الطيار�ن قبل من اعتقالھ تم الذي شعبان حميد الطيار  املقدم

 قصفب وقام �غداد ا�� متجها الهن��  بطائرة الونداوي  منذر  فاقلع للونداوي 

 ��ا بطائرتھ وعاد القيادة داخل و�يتنا ا�جو�ة القوة وقيادة الرشيد معسكر 

 ��نو  بينھ مداوالت حدثت ولكن الثانية ائرةبالط االقالع محاوال  ا�حبانية

 املوالية العناصر  و�انت السيطرة غرفة ا�� صعد ثم الضباط �عض

 وحملوها الونداوي  منذر  امرهم كما الباجر  طائرات اعدت قد للونداوي 

٤٥۰ 
 



 رفةغ من خزعل فاق��ب.طن نصف الواحدة القنبلة زنة ثقيلة قنابل �ست

 ان اذ احدا يجد ولم خطوات بضع وتقدم الهاتف رن�ن وسمع السيطرة

 الفر�ق بصوت واذا الهاتف سماعة فرفع باملداولة منشغلون  الضباط

 و�عد ث�� اال ع��  ياتيھ انذاك ا�جو�ة القوة قائد التكر��ي حردان الركن الطيار 

 ا�جبوري عواد محمود الطيار  النقيب السرب امر  �ستد�� ان امره عرفھ ان

 �� ليخ وعاد موجود غ��  انھ القائد يخ��  ان اجابھ بذلك النقيب اخ��  وح�ن

 قحطان ضابط اقدم و�ان ضابط اقدم �ستد�� ان وامره بذلك والدي

 موجود غ��  بانھ القائد يخ��  ان منھ يطلب بھ واذا مهندس وهو  العزاوي 

 القاعدة ان القاعدة، �� موجود من �ل يخ��  ان والدي امره وهنا ايضا

 ةبرتب ضابط فجأة عليھ دخل حديثھ كملي ان وقبل ا�حكومة ع�� متمردة

 يھوتوج االقسام ��حب وقام بندقية يحمل جندي و�رفقتھ مالح اول  مالزم

 وا��حب الهاتف ف��ك الهاتف سماعة ي��ك ان وامره صدره ا�� الفوهة

 القائد امره بما ��م يثق الذين وا�جنود الضباط واخ��  الغرفة من خارجا

 )ز�ل( نوع سيارة بجلب فقاموا.ذلك ��ع وسيحاس��م متمردون  ا��م من

 سماحال �عدم والدي امر  ينفذوا �ي وذلك بالطائرة ترتطم �ي بقوة ودفعوها

 ثم.القنابل صواعق برفع ا�جنود �عض قام وكذلك باالقالع طائرة الي

 فهد امرةب �انت ال�ي السور�ة للكتيبة تا�عة دبابات بضع ذلك �عد تقدمت

 فجأة وشاهدوا.باالقالع للطائرات �سمح ال  �ي املدرج ومسكت الشاعر 

 �عمة هما الطياران و�ان القاعدة سماء �� تحلقان ميك نوع من طائرت�ن

 الذي الونداوي  منذر  مع السلكيا وتحدثا ا�جبوري جاسم ومحمد الدليمي

 فاهبطا ا�حبانية �� هنا ا�� انتقلت وقد ا�حكومة نحن لهما قال

 داوي الون منذر  فهرع املدرج �� ا�جاثمة تالطائرا بقصف قاما ولك��ما.فورا

 �� فشلنا لقد:قائال جماعتھ وخاطب السيطرة غرفة من بالن�ول

 محمد و�و�س الونداوي  منذر  وهم ا�حال �� وفروا اس�ح��م محاولتناورموا

 القاعدة امر  اما.سور�ا باتجاه هر�وا اذ اسمھ اذكر  ال  اخر  وضابط صا�ح

٤٥۱ 
 



 ��ا متجه�ن جيب سيارة �� ووضعوه لوهاعتق قد �انوا الذي شعبان حميد

 .عملھ ل��اول  وعاد سراحھ اطلق فقد البح��ة قرب الرمي ميدان

 جيدة عالقات

 ؟العراق برؤساء التكر��ي حردان الركن الطيار  الفر�ق عالقة تحدد كيف

 ؟.. ا�حر�ات تلك عل��ا قامت ال�ي االسس وما��

 جيدة قاسم دالكر�معب الركن بالزعيم والدي عالقة �انت ذكرت كما-

 ھالن عارف ومحمد السالم عبد الركن باملش��  جيدة عالقتھ �انت وكذلك

 �شر�ن ١٨ حركة و�عد وثيقة صداقة عالقة وتر�طهما قومي�ن �انا والدي

 كر��ي ��ع اجلسھ فقط باالسم وليس فعليا رئيسا بتثبيتھ والدي قام ١٩٦٣

 �ان ماذا ولكن ��ا يقوم ت�حيحية حركة اول  وهذه بقوة ودعمھ السلطة

 ا�جميل؟ رد

 خارج ا�� رسمي وفد ب��ؤس �لفھ ان �عد والدي بنفي السالم عبد قام

 قواتلل العام للقائد ونائبا للدفاع وز�را منصبيھ من اعفاه ثم ومن العراق

 و�دالس �� سف��ا بتعيينھ جمهوري مرسوم وصدر  يذكر  بالم��ر املس�حة

 والدي ترك ح�ى وج��ة مدة سوى  مضت ولم هناك عرا�� سف��  اول  ليصبح

 ب��وت �� وليستقر  منصبھ

 يحيى طاهر 

 بدع الفر�ق شقيقھ وم��ء عارف محمد السالم عبد الركن املش��  وفاة �عد

 الركن الطيار  الفر�ق ع�� عرض قد �ان انھ �علم وكما عارف محمد الرحمن

 .معھ والعمل املنصب قبول  رفض ملاذا رفيعا منصبا التكر��ي حردان

٤٥۲ 
 



 الرحمن عبد الفر�ق واملرحوم والدي ب�ن الوسيط بدور  يقوم من �ان-

 عرض حيث االسبق الوزراء رئيس يحيى طاهر  الفر�ق املرحوم عارف محمد

 رفض والدي ان اال  الوزراء رئيس منصب والدي ع�� عارف عبدالرحمن

 املنصب هذا لتو�� البكر  حسن احمد اللواء عنھ بدال  ور�ح املنصب ذلك

 انطلقت ١٩٦٧ حز�ران ٥ نكسة و�عد.ذلك رفض عارف دالرحمنعب لكن

 لركنا اول  والفر�ق والبكر  والدي من �ل يقودها �ان �غداد �� كب��ة مظاهرة

 ا�� دعاهم عارف الرحمن عبد الرئيس ��ا علم وح�ن عماش مهدي صا�ح

 عصفور  ملاذا.(اياهم معاتبا قال ح�ى ��م التقى ان وما ا�جمهوري القصر 

 ل� وتضعون  النكسة مسؤولية اتحملون�ي ملاذا واضاف) حالل ملوج حرام

 العر�ية؟ الدول  و�قية مصر  التلومون  رأ��ي؟ملاذا فوق  ��يء

 معروف دور 

 تموز  ١٧ حركة �� التكر��ي الغفار  عبد حردان الركن الطيار  الفر�ق لعب

 تلك قيام �� اهميتھ مدى وما الدور؟ هذا لنا صف بارزا دورا ١٩٦٨

 ا�حركة؟

 والدي دور  ومعروف ١٩٦٨ تموز  ١٧ بحركة للقيام املجموعة هذه ططتخ-

 الول ا للبيان وقراءتھ التنفيذ وح�ى التخطيط منذ ا�حركة هذه نجاح ��

 عائلتھ تحتفظ الذي غيدان سعدون  مع عليھ ووقع بنفسھ كتبھ الذي

) الدوشك( داخل اخفاه قد ا�ي �ان اذ طر�فة قصة ولذلك منھ بن�خة

 مزق  ان اال�عد يجده ولم اخراجھ اراد التنفيذ يوم و�� يھعل ينام الذي

 �ان ال��موك �� لبيتنا املقابل بالبيت اخرى  ظر�فة حادثة وهناك الفراش

  و�ان معاق شاب لد��م
ً
  ويستيقظ �العادة السطح �� نائما

ً
 �بو�ق� مبكرا

 �العادة السطح �� نائما مهدي صا�ح بيتنا �� و�ان السطح سياج من

 الشاب هذا ا�� نظروا وح�ن واخرون سياج من و�ق��ب مبكرا ويستيقظ

 وهذا معوق  انھ لهم �شرح والدي و�ان مراقبون  ا��م معتقدين تراجعوا

٤٥۳ 
 



 ذلك ع�� والدي اج��هم ان �عد اال  ا�خروج عن احجموا ولك��م حالھ

 كذلك بالضبط �املة ساعة الصفر  ساعة تاخرت ا�حادثة هذه و�سبب

 القصر  املجموعة طوقت ان فبعد احد يذكرها لم ةحادث ا�� االشارة تجدر 

 ولكنھ املشارك�ن عن هللا رحمة عارف عبدالرحمن الفر�ق سأل ا�جمهوري

 ان ضم��م؟و�عد من التكر��ي حردان هل-.سأل ان �عد اال  �ستسلم لم

 ال��موك �� بيتنا ا�� عارف الرحمن عبد والدي اصطحب االمر  استتباب

 ب�ل و�حظى ضيافتھ �� انھ وطمأنھ فجرا لوقتا �ان حيث النوم منھ وطلب

 تمتمف صغ��ا راديو  فطلب ��يء ا�� يحتاج �ان ان وسألھ والتقدير  االح��ام

 نا �عد ب��حيلھ قام ثم الشتائم؟ومن �سمع ان تر�د هل نفسھ مع والدي

 فيذالتن من يوم�ن وقبل طلبھ حسب تركيا ا�� نقلتھ خاصة طائرة لھ اعد

 دعاية وابث تكر�ت ا�� اذهب ان البكر  حسن دواحم والدي م�ي طلب

 يذالتنف من يوم وقبل.لنودعكم وجئنا سف��ا والدي �عي�ن تم انھ مفادها

 د�ع وعدنا سافرنا وفعال  تكر�ت ا�� العائلة اصطحب ان والدي م�ي طلب

 .التنفيذ يوم اي يوم

 املنصب �غره لم

 من بعثي�نوال صدام بازاحة يرغب وهل البكر  من والدكم موقف ماهو 

 .السلطة

 القدر  يوليھ و�ان جدا جيدة �انت) البكر حسن احمد(بـ والدي عالقة-

 يقرنھ اسمھ يذكر  وح�ن والتبجيل بل والتقدير  االح��ام من الكب�� 

 ارسل بوالدي البكر  غدر  وح�ن قر�بتھ ال�ي جد�ي الن) ا�خا��(او) الشايب(بـ

 ال��  �� وانتم اخنكم لم حر الب �� انا(( قولھ تضمنتھ ومما رسالة والدي لھ

 ع�� �� �ع لم االن ح�ى اننا عائلتنا �عان��ا مازالت ال�ي املصيبة).خنتو�ي

 هلغ��  القيادة اعطى ملا السلطة �� طامعا والدي ولو�ان الو�� الصديق

 يتح�� �ان ا�حركة تلك نجاح �� الرئيس بل.البارز  دوره �عرف وال�ل

٤٥٤ 
 



  �ش�لت تموز  ١٧ حركة وان خاصة االخرون يقدرها لم بصفات
ً
 �ي اساسا

 يةوالسياس واالقتصادية االجتماعية الصعد جميع ع�� حقيقية ثورة تكون 

 السكون  حالة من املجتمع لتغي��  اي.والزراعية والصناعية والثقافية

 ارناز  ال�ي املرات احدى ففي واالزدهار  والتقدم التطور  مرحلة ا�� والتخلف

 ينھب يدور  �ان ما ا�� السمع اس��ق  وكنت بيتنا �� البكر  حسن احمد ف��ا

  هادئ و�اسلوب �سيط بكالم والدي يحدث �ان فقد والدي و��ن
ً
: متسائال

 ض��ون بل ال�ا�� الوقت اوالدنا والنمنح عائالتنا ��مل نحن ملاذا سعد ابو 

 تق��ي ثورة خالل من وذلك بھ للقيام نخطط ما �سبب اليس براحتنا؟

 يلل املقا�� و�رتادون  العمل عن عاطل�ن شبابال اليبقى �ي البطالة ع��

 حنن.يجيبھ والدي و�ان يتحدث �ان والعفو�ة البساطة و��ذا هكذا ��ار؟

 ال�جناء جميع سراح واطالق املجتمع �غي��  ونر�د العراق ننقذ ان نر�د

 اخر  و�ان والدي �غري  املنصب يكن لم.وظائفهم ا�� واعاد��م السياسي�ن

 لقبلو  بمناصبھ الحتفظ ذلك ير�د ولو�ان منصب اي �سنم هو  بھ يفكر  ما

 ه��ذ ا�حركة قيادة �� والدي اش��ك لقد عارف، الرحمن عبد بمعية العمل

 وات�ح بان فقد لھ االخرون يضمره ما�ان ولكن ا�حسنة الصافية النية

 للبكر  والتقدير  االح��ام يكن والدي �ان �عد فيما ذلك عن وسنتحدث

 � �شأ فقد بصدام يتعلق فيما اما وصفها عن �جز ا كب��ة ��الة واحاطھ
ً
 عثيا

  عقائديا
ً
 ان� ا�حركة �� القرار  صاحب يكن لم ولكنھ حز�ھ اجل من م�حيا

 حركةا� لنجاح االول  اليوم منذ �ان وتخطيطھ بتدب��ه ولكن املنفذين احد

 .السلطة ا�� الوصول  لغرض وتفك��ه اهتمامھ صب قد

 يخشاه �ان

 ماذاو  التكر��ي حردان الركن الطيار  الفر�ق ا�� نظر ي صدام �ان كيف اذن

 من اعفا��ما �عد عماش مهدي صا�ح الركن اول  الفر�ق وعن عنھ قال

  يكن لم والدكم ان �علم العظمى والغالبية وثانيا اوال  هذا؟منصبي��ما
ً
 متآمرا

٤٥٥ 
 



  �ان لكونھ وانما السلطة عن بازاح��م يفكر  او 
ً
 ذلكول خارق  تأث��  وذا قو�ا

 كذلك؟ اليس حساب الف لھ و�حسبون  يخشون  ا�انو 

 �ان من وحده صدام فليس الكث��  عن اجبت قد هذا املهم �سؤالك اظنك-

 وصلوا ان �عد خاصة ا�حركة قيادة اعضاء معظم بل و�حذره والدي يخ��ى

 ماجرى  بالهم عن �غب لم تموز  ٣٠-١٧ �� ا�حركة تلك نجاح �عد.السلطة ا��

 اهدافها عن ا�حركة انحرفت ح�ن ١٩٦٣ �ن�شر  ١٨ �� و�عده شباط٨ ��

 ولكن ف��ا ��يء �ل �ستباح غابة العراق يجعلوا ان ارادوا حيث ومباد��ا

 قھواخال بذلك اليقبل التكر��ي الغفار  عبد حردان الركن الطيار  الفر�ق

 حلقة واخذت التآمر  بدأ حيث يدب ا�خالف بدأ وهنا.بكث�� ذلك من ارفع

 ردانح بان البكر  ا��ام االو�� ا�خطوة ف�انت لزمنا بمرور  تتسع التآمر  هذا

  �ش�ل
ً
  عليھ خطرا

ً
 خيالهم ��ج من بقصص يمدونھ و�انوا �خصيا

 وقصر  البكر  ثقافة محدودية وع�� العشائري  االصطفاف ع�� معتمدين

 البداية ��.مل�ائدهم فاستسلم واقناعھ عليھ التأث��  من تمكنوا و�ذلك نظره

 ضعي سيكون  انھ معتقدين العسكر�ة ناصبھم من والدي بتجر�د قاموا
ً
 فا

  الصورة ��ذه
ً
 لطةالس عن الزاح��م عسكري  ملنصب بحاجة يكن لم انھ علما

 قاموا عارف السالم عبد عهد �� معھ حدث مثلما و�العادة ذلك اراد لو 

 من ھباعفائ القرار  صدور  ثم ومن اسبانيا ا�� رسمي وفد ب��ؤس بت�ليفھ

  و�عيينھ قالعرا خارج وهو  مناصبھ
ً
 غداد� ا�� العودة ع�� اصر  انھ اال  سف��ا

 املطار  طوقت وقد �غداد مطار  �� الطائرة ��بط بان الطيار  امر  انھ حيث

 العام االمن مدير  كزار  ناظم والدي نحو  وتقدم رمضان١٤ دبابات كتيبة

 وح�ن.العراق بدخول  لھ مسموح غ��  انھ متضمنا االقالة، امر  وسلمھ انذاك

  املطار  ا�� اتجهت بذلك سمعت
ً
 احدى و�� ا�خاصة الصالة ودخلت فورا

  كزار  ناظم شاهدت الغرف
ً
 فتقدمت ام�ن محمد طاهر  معاونھ مع جالسا

  احمل وكنت كزار  ناظم وجھ �� و�صقت نحوهما
ً
  مسدسا

ً
 �حبھ �خصيا

 �ا� ا�خاصة �سيارتھ اقل�ي ثم الغرفة خارج وقاد�ي ام�ن محمد طاهر  م�ي

٤٥٦ 
 



 قيھتل �عد العراق ا�� العودة ع�� والدي اصرار  سبب اما ال��موك �� بيتنا

 ان وهو  �ا� احتفظ ال�ي واوراقھ مذكراتھ �� ذكره فقد ب��وت �� اقالتھ خ�� 

 وما نا�حاقدي افواه وستكمم شائعا��م من الكث��  ستبطل �غداد ا�� عودتھ

 المو ا سرقة او  بالتآمر  ي��مونھ كأن عودتھ عدم حالھ �� اليھ يرومون  �انوا

 �ا� باعادتھ هم و�قومون  �غداد ا�� �عود فعندما الكث��  ذلك وغ��  الدولة

 الفر�ق �ان اذا.السائل سيسأل ينوون مما ���يء احدهم تفوه فان ا�خارج

  التكر��ي حردان
ً
  او  متآمرا

ً
 �ا� اعادتھ ال  محاكمتھ ��م فاالحرى  مختلسا

 وعن ديوال عن صدام قال ماذا اما.مهدها �� حج��م فاسقط ا�خارج

 �ستسلم لم لھ الحزب �جاع حرادن ان قال معروفة فالقصة عماش

  يكون  ان ورفض
ً
 ونھك مع السف��  وظيفة وقبل فاستسلم عماش اما سف��ا

 سر استف ان و�عد كب��  حز�ي تجمع �� والدي عن قال كذلك قيادت�ن عضو 

 امل التكر��ي حردان لوال :اجا��م التكر��ي حردان مقتل سبب عن البعض

 �� وقال نجاحها نضمن وال  اخرى  لسنوات ولتأجلت حي��ا �� الثورة تقام

 يتھب ا�� يدخل و�انھ االول  البيان لتالوة االذاعة دار  دخل لقد:اخرى  مناسبة

 ��ع بالتآمر  البعثي�ن ا��م عندما ان�ي واقول  اضيف وانا.جفن لھ يرف لم

 ةحادث لك كر اذ ان واود باالسم معروف�ن ال�خاص ا��امي �ع�ي فهذا والدي

 و�ان والد�ي عم ابن الك��ى  وشقيق�ي انا اصطحبنا والدي اغتيال �عد

 
ً
 ر القص داخل القديمة ا�خارجية وزارة لبناية مجاور  دار  ا�� متجه�ن سف��ا

 قال عازي الت تقديم و�عد مكتبھ �� كب��  مسؤول استقبلنا وهناك ا�جمهوري

 قا�خال عبد املرحوم وهو  بنفسھ وعرفنا. والدكم دم من بريء ا�حزب ان: لنا

 ةوالقطر� القومية القيادت�ن وعضو  الثورة قيادة مجلس عضو  السامرائي

 .ل�حزب

٤٥۷ 
 



 التنبؤ �ستطيع احد ال 

 ركةبح القيام نيتھ �� �ان وهل يفكر، �ان بماذا ا�جزائر  ا�� نفيھ خالل

 �نواملدني الضباط من بالعراق اتصل و�من ا�حكم، عن البعثي�ن تق��ي

  راقالع دخل وهل
ً
 .سرا

 تلك �� ا�ي خاصة نواياه �عرف او  فيھ يفكر  �ان بما التنبؤ  �ستطيع احد ال -

 اتصل قد �ان اذا فيما علم اي �� وليس معھ وق�ي معظم اقض لم املدة

  العراق دخل قد �ان انھ او  املدني�ن او  الضباط ببعض
ً
 ح�ام ان اال .سرا

 قد التكر��ي حردان الفر�ق ان �سمعون  ح�ن يخيفهم �ان املذعور�ن �غداد

 من بدعوة ا�حج فر�ضة اداء لغرض السعودية العر�ية اململكة ا�� سافر 

  الكو�ت ا�� او  العز�ز  عبد بن فيصل امللك املرحوم
ً
 ي� عائلتھ مصطحبا

 �� العراقية السفارة يحيط �ان تنقالتھ جميع ان علما العراق ا�� �عود

  ا�جزائر 
ً
 و�الة قبل من تتم املراقبة و�انت سر�ة ز�ارة باي يقوم وال  ��ا علما

 .مخابرا�ي دور  لها ال�ي العراقية االنباء

 عائلتھ تود�ع

 لط�يا الفحص باجراء تذرع انھ م��ا للكو�ت ز�ارتھ حول  الكث��  اشيع لقد

 رضالغ ولكن العرا�� السف��  ف��ا يرافقھ و�ان املستشفيات احدى ��

 ليقكم؟�ع ما. حركتھ وتنفيذ العراق دخول  هو  ا�حقيقي

 تأ�ي ان طلب ذلك وقبل العراق ا�� و�عود يودعنا �ي اوال  لك قلت كما-

 ��ا الوصول  من والدتھ تتمكن ان وقبل ولكن يراها، �ي العراق من والدتھ

 .اغتيالھ تم قد �ان الكو�ت

٤٥۸ 
 



 و�ذلون  ��انون 

 الوثيقة والدك عالقة صدام و��ن بينھ العداء اسباب احد ان �عتقد هل

 اءالعد هذا �� زاد وما االسبق؟ الوزراء رئيس يحيى طاهر  �قالفر  باملرحوم

 ال�جن؟ داخل وهو  و�عاملھ اهتمامھ

 �ىوح االو�� االنقالبات ومنذ العراقي�ن، السياسي�ن معظم عن املعروف-

 �� معروفة القصص وهذه و�ذلون  ��انون  سقوطهم �حظة �� ا��م. اخرها

 اهر ط الفر�ق باملرحوم علقيت وفيما.�عضها ع�� شاهد وانا ال��اية قصر 

 اجھيحت وما والطعام املال�س تجلب ابنتھ و�انت لذلك �عرض فقد يحيى

 �� قلھمعت �� يحيى طاهر  املرحوم ا�� واوصلھ ذلك �ل انا واستلم بيتنا ا��

 .ال��اية قصر 

 ا�حقوق  هضم

 .. ھمناصب من التكر��ي الغفار  عبد حردان الركن الطيار  الفر�ق اعفاء �عد

 العام القائد ونائب ا�جمهور�ة رئيس ونائب الثورة قيادة جلسم عضو 

 العسكري  اعتباره بحسب تقاعدي راتب لھ احتسب هل.*املس�حة للقوات

 الوط�ي؟ وتار�خھ

 نع �سأل�ي انت حقوقھ ��ضم �ان سبب الي �عزل  ح�ن لدينا السيا��ي-

 و ا مستقيل كموظف استحقاقھ ال  الدولة لھ تقدم لم التقاعدية ا�حقوق 

  الئقة طر�قة لھ تقدم لم. معفي
ً
 �� ح�ى .. بل الوظيفية، �خدماتھ تقديرا

 لمف.مكتسبة حقوق  �� بينما اال�سان قيمة من ا�حط تحاول  القضايا هذه

  والدي يمنح
ً
  راتبا

ً
 اعدف وز�ر  او  الثورة قيادة مجلس عضو  بصفتھ تقاعديا

 كري عس بل. س�حةامل للقوات العام القائد نائب او  ا�جمهور�ة رئيس نائب او 

 وابج استلم وح�ن. البكر ا�� برسالة �عث انھ علما.فر�ق برتبة متقاعد

٤٥۹ 
 



 احس كفيل، من �عهد او  كفالة بتقديم يطالبونھ وهم. الرئاسة ديوان رئيس

 التقاعد ح�ى فرفض الراد��م ير�خ وان قيمتھ من ا�حط ير�دون  ا��م

 .العسكري 

 العام النفع الغراض

 مر اال  مازال هل. .. املنقولة وغ��  املنقولة اموالھ درةمصا تمت اغتيالھ و�عد

 الراهن؟ وقتنا ا�� سار�ا

 يتنااذ �� ولالمعان لها الم��ر وانتقام اضطهاد سياسة بحقنا مورست لقد-

!! عامال النفع اغراض بحجة تكر�ت �� االرض وقطعة بيتنا استملكوا فقد

!! يضاا العام النفع ضالغرا �غداد �� السكنية االرض وقطعة بيتنا وكذلك

 تمف وعماش البكر  مع باالش��اك التا�� منطقة �� الزراعية االرض وقطعة

 �ا� �ش��  الفتة وضعوا حيث!! العام النفع الغراض والدي حصة استمالك

 مول الالفتة رفعت الزمن من مدة م��ي و�عد!! البعث متن�ه ا�� تحول  انھ

 والدي انااوص فقد تكر�ت �� لبيتنا املجاورة االرض قطعة اما .. املتن�ه ينشأ

 استمالكها تم. ووالد�ي والدي ق��ي  بجانب عل��ا جامع ببناء نقوم ان

 كر�تت �� لبيتنا املجاورة املق��ة سوى  لنا يبق فلم!! العام النفع الغراض

 نا هللا ارادها �� شاهد و��. اسلفت كما ووالد�ي والدي ق��ي  تضم وال�ي

 قد ن�ا قرآنية ايات االر�ع ج��ا��ا متصدرة. تلةالق اع�ن �� شوكة تكون 

 ظ اكون  فلن ع�� ا�عمت بما ر�ي: (م��ا رحيلھ قبل �عناية والدي اختارها
ً
 ه��ا

 بنبأ فاسق جاءكم اذا امنوا الذين ا��ا يا: (االخرى  واالية ،)للمجرم�ن

 االن وح�ى).نادم�ن فعلتم ما ع�� فتصبحوا بجهالة قوما تصيبوا ان فتبينوا

 العهد قياديي من والدي �عد فهل العقارات هذه استعادة �ستطع لم

 ذلك ففي نفعل؟ ماذا ندري  ال  و . امالكهم؟ مصادرة تمت الذي السابق

 .استعاد��ا ال�ستطيع العهد هذا و�� املصادرة تمت العهد

٤٦۰ 
 



 املشؤوم املساء

 بالعمالة وا��امھ جالل فاهم الركن الطيار  املقدم املرحوم قضية حول 

 بھ ارتبط والدكم ان علما القضية؟ هذه صدق مامدى. الدول  ىالحد

 وثيقة؟ �عالقة

 اناف جالل فاهم الركن الطيار  املقدم باملرحوم ال�خصية معرف�ي حسب-

 وهو  ا�جو�ة القواعد �� معھ عمل كونھ بوالدي متعلقا �ان اذ. ذلك انفي

 مدمح ااداره ال�ي املقابلة �� التلفاز  شاشة ع�� ظهر  وح�ن كفء ضابط

 مباشرة وا��امھ. انذاك والتلفز�ون  االذاعة عام مدير  ال�حاف سعيد

 لالرج لهذا انتقامية كيدية باطلة ��مة ا��ا يق�ن ع�� وانا. بالتجسس

 مص�ح رشيد اللواء مع ا�حال كذلك. الكفء الوط�ي املخلص الشر�ف

 ��مة من بريء فهو  العام العسكري  وا�حاكم الداخلية وز�ر  التكر��ي

 جالل ففاهم.وشر�ف نز�ھ وط�ي رجل وهو !!! دينار الف اجل من لتجسسا

 لندن �� العراقية السفارة �� جوي  م�حق منصب �شغل تموز  ١٧ قبل �ان

 نھم ملتمسا بھ اتصل ا�جو�ة، القوة تطو�ر  �� والدي ولرغبة تموز  ١٧ و�عد

  ذلك ع�� فوافق جو�ة قاعدة امر  منصب وقبول  �غداد ا�� العودة
ً
 فورا

 ت
ً
 هةج الية ينتم لم انھ علما بصدق املسؤولية وتقبل.لوالدي منھ قديرا

 اءاملس بذلك بذاكر�ي احتفظ ومازلت. حر�� م�ي ضابط فهو  سياسية،

 من-:ا�حصاف سألھ فح�ن التلفاز  شاشة ع�� فيھ ظهر  الذي املشؤوم

 بالنظام؟ االطاحة ع�� يتجرأ من ..  بل .. �ستطيع

  اجابھ
ً
 طيع�ست احد فال  موجود غ��  التكر��ي حردان ر�قالف طاملا-:مبتسما

 ان �عد. بھ االعدام حكم ونفذوا والدي جماعة ع�� احتسب وهكذا ذلك

 بواظ انھ .. بل .. والدي ع�� املقام العزاء مجلس حضر  انھ تقار�ر  وصل��م

 ر�فالش الرجل هذا هللا فرحم. علينا خدماتھ عارضا بيتنا �� ز�ارتنا ع��

 .جناتھ فسيح وادخلھ العر�� ال�جاع

٤٦۱ 
 



 نفعل؟ ماذا

 منكم طلب وهل افعالكم؟ ردود ما��. مناصبھ من والدكم اعفى ان �عد

 بھ؟ االلتحاق

 �ا� متوجه�ن العراق غادرنا وذلك بھ االلتحاق منا طالبا بنا اتصل �عم-

 ش مازلت كب��هم وانا نفعل؟ ان تر�دنا فماذا افعالنا ردود عن اما ا�جزائر 
ً
 ابا

 
ً
. ر�وال من �عا�ي �انت ال�ي والد�ي ان اال .عمري  من عشرة السا�عة �� يافعا

 عتھواسم بالبكر  واتصلت بيتنا �� املوجود السري  الهاتف سماعة رفعت

 يح��مھ و�ان االيمن ساعده �ان زوجها ان: قالتھ ومما قاسيا كالما

 *.ةالقاسي الطر�قة ��ذه ا�جميل يرد فكيف. اجلھ من للت�حية ومستعدا

 قيتمب ال�ي املدة وما�� تلك؟ رحلتكم �انت كيف ا�جزائر  ا�� فرجتم حينما

 اخرى؟ دولة �� استقر�تم وهل هناك ف��ا

  ا�جزائر  وصلنا-
ً
 عھتقر  امي عليھ ا��الت ح�ى بوالدي التقينا ان وما فجرا

  يكن لم كونھ و�عاتبھ
ً
 حياتھ وهب الذين صداقتھ، يدعون  ممن حذرا

 ولم تتوفي ا�حديث �� اس��سالها واثناء همسبيل �� عائلتھ وراحة وراحتھ

 لو��مش وكنا. اخرى  دار  ا�� نقلنا .. بل .. لنا املخصصة الدار  �� ليل��ا ننم

 ضترف ان �عد مؤقتة بصورة ا�جزائر  �� دف��ا وتم.الصدمة نتيجة ا�حركة

 �� ودفنت. تكر�ت �� لدف��ا ل�جثمان والدي مرافقة العراقية ا�حكومة

 �عدما التحر�ر  لشهداء مخصصة �انت ال�ي ا�جزائري  در القا عبد مق��ة

 تحر�ر  �� املساهم�ن احد �ان والدي ان من ا�جزائر�ة ا�حكومة تأكدت

  نقيبا �ان ح�ن انھ وذلك ا�جزائر 
ً
 غداد� �� الرشيد معسكر  من ينقل طيارا

 حيث زائر ا�ج �حراء �� للثوار  و�رم��ا والعتاد االس�حة يقودها ال�ي بطائرتھ

  و�ان. التحرر�ة حر��ا �� ا�جزائر  �ساعد العراق �ان
ً
 عبياوش رسميا �شييعا

 .ا�جزائرون املسؤول�ن من العديد فيھ شارك كب��ا

٤٦۲ 
 



 معروفة القصة

 ؟الكو�ت �� التكر��ي حردان الركن الطيار  الفر�ق تصفية تمت كيف

 ةالعراقي ا�حكومة �علم الكو�ت ا�� والدي سافر  ومنشورة معروفة القصة-

 صاتالفحو  الجراء املستشفى ا�� توجھ ح�ن يرافقھ العرا�� السف��  و�ان

 اتخذ قد �ان صدام عليھ �شرف الذي العالقات مكتب ان اال  الطبية،

 امواق وم��ا اغتيال محاولة من الك��  و�عرض بتصفيتھ �عيد امد منذ القرار 

 تمكنو  بنفسھ قادها ولكنھ سفراتھ احدى �� تنقلھ ال�ي الطائرة باعطاب

 طالب�ن يحذرونھ �انوا والدي اصدقاء �عض بان علما.�سالم هبوطها نم

  يكون  ان منھ
ً
  يقظا

ً
 ليس :يجي��م و�ان الفكرة تلك يتقبل لم ولكنھ وحذرا

 .قت�� �ستوجب ��يء هناك

 ا�جمهوري القصر  اقتحمت

 ؟.. فعلت ماذا والدك اغتيال نبأ سماع �عد

 االستخبارات مدير�ة �ا� تا�عة سيارة حوز�ي �� و�انت مسد��ي، حملت-

 بحثا وكنت ا�جمهوري، القصر  بوابة اجتياز  بواسط��ا وتمكنت العسكر�ة،

 اشتمهم واخذت وهيجان انفعال حالة �� وكنت اجده، لم لك�ي البكر  عن

 وح�ن البكر، بيت حيث الصا�حية منطقة ا�� متجها القصر  غادرت ثم

 نافذة خلف يقف ملحتھ ولك�ي موجود غ��  انھ اخ���ي عنھ ا�حرس سألت

 باصي انھ �عدها �� وقيل والشتائم بالسباب عليھ فا��لت الغرف احدى

 اجد مول الوط�ي املجلس ا�� ذهبت ثم م�ي ماسمعھ �سبب فمھ �� بالتواء

 .احدا

٤٦۳ 
 



 االوراق عن البحث

 لالعتقال؟ �عرضت هل

 ال��اية قصر  �� ١٩٧١ تموز  �� وذلك عذبت بل لالعتقال، �عرضت �عم،-

 اوراق لوجود اقر  بان م�ي يطلب و�ان التعذيب انواع ا�شع �م� ومورس

 جميع اسماء يدي بخط اكتب ان وكذلك بحوز�ي و�� لوالدي خاصة

 لقائدا نائب منصبھ بحكم والدي ان فاجب��م.والدي �عرفهم الذين الضباط

 واف�ان الضباط جميع �عرف للدفاع وز�را وقبلها املس�حة للقوات العام

 با�جوا نفس مسامعهم ع�� اردد فكنت معين�ن ضباط اءاسم يذكر  ي�حون 

 جلسم يحضر  لم الضابط هذا �عفو�ة فاجب��م ضابط اسم �� ذكروا واخ��ا

 .العزاء

 ل�جميع العراق

 ياتالقوم من التكر��ي الغفار  عبد حردان الركن الطيار  الفر�ق موقف ماهو 

 -معهم؟ يتعامل �ان وكيف واالقليات

 ا�� افضت ال�ي االكراد مع املفاوضات قاد من هو  والدي ان �علم ا�جميع

 دفق �جهوده ونتيجة البارزا�ي مصطفى املال  مع يتحاور  و�ان مر��ى حل

 انجز  من انھ مدعيا صدام صادره الذي آذار ) ١١( بيان انبثاق عن اثمرت

 التلفاز  شاشة ع�� ظهر  قد البارزا�ي مسعود السيد ان يكفي ولكن ذلك

 لذيا هو  التكر��ي حردان الفر�ق ان معھ حوار  �� نواعل النظام سقوط �عد

 التار��� االنجاز  ذلك وان حقهم يدعم �ان من وهو  والده مع املفاوضات قاد

 عليھ وعرضوا وفد مع ممثلهم قابلھ فقد ال��كمان اما.لھ الفضل �عود

 اهذ: والدي فاجا��م ��م خاصة اذاعة وتأسيس جر�دة اصدار  م��ا مطال��م

 عم ال��كمان محاورة ومعاودة والدي رحيل و�عد هللا ع�� �لواوتو  حقكم من

٤٦٤ 
 



 وما حردان الفر�ق بھ ماوعدهم ير�دون  با��م ا�حكومة طالبوا ا�حكومة

 حقوق  منح ع�� يؤكد و�ان.اذاعة وتأسيس جر�دة اصدار  من عليھ وافق

 �عيش وان ا�جميع وطن العراق و�ردد واملتآخية والقوميات االقليات �ل

 .و�نمتسا ال�ل

 ال�ائنات سيد

 ار �ج �� يدخل جعلتھ) ص( محمد االعظم الرسول  ��خصية والدكم �علق

 قطر� �� السعودية الجواء ع��ا ا�خاصة الطائرة يقود �ان الذي الطيار  مع

 .يرافقھ �ان ممن سمعناها فقد ا�حادثة هذه لنا صف العراق، ا�� عودتھ

 نم الطيار  �ان السعودية االجواء تقلهم �انت ال�ي الطائرة دخلت ح�ن ـ-

  ةواحد او  مدينة كذا فوق  نحن ها الفر�ق سيادة لوالدي �شرح املذياع خالل

 الفر�قا سيادة: الطيار قال ح�ى املنورة املدينة اجواء وصلوا ان وما. ا�خ..

 منفعال  وقال غاضبا مقعده من والدي ف��ض تحتنا اصبح الرسول  ق��  ان

 نھي��جو  بھ وامسكوا والدي يرافق �ان من ف��ض المزقھ بالطيار  هاتو�ي

 سيد عن ذلك تقول  كيف: والدي بھ فصرخ خائفا الطيار  و�ان و��دؤونھ

 .رؤوسنا وع�� فوقنا هو  ال�ائنات

 لآلخر�ن محب

 والدكم؟ خصال اهم ما��

 اود وال  الكث��  ال��يء خصالھ عن �عرف والدي من اق��ب من �ل ان اظن-

 اهلھو� �عائلتھ ��تم حنونا ابا �ان.��ام �عضا سأذكر  بل ذلك عن ا�حديث

 �دبر  دائرة �� موظفا والدي يك��  الذي عمي �ان وح�ن اصدقائھ مع ووفيا

 �� وعمل الثانو�ة املرحلة �� طالبا و�ان معھ والدي اصطحب الرمادي

 اتقن وقد عائلتھ �ساعد �ي االن�ل��  يديرها للمقاوالت شركة �� نفسھ الوقت

٤٦٥ 
 



 �� قامتفو  طالبا و�ان باهرا اتقانا وكتابة وقراءة ادثةمح االن�ل��ية اللغة

 عاجز  الطلبة زمالئھ احد ان الحظ االمتحان واثناء دراستھ مراحل جميع

 اسم والدي فوضع الذ�اء محدود وهو  فق��ة عائلة من وهو  االجابة عن

 نجح ان النتيجة و�انت االسئلة ع�� بھ اجاب الذي الدف��  ع�� الطالب

 رحومامل تخليصھ عملية ان واعتقد.السنة تلك �� هو  ورسب الطالب زميلھ

 نفح� ل�جميع معروفة االعدام من قاسم الكر�م عبد مرافق ا�جنا�ي قاسم

 نھوتكو�.انقاذه من تمكن االعدام تنفيذ �حظات اخر  �� االذاعة دار  وصولھ

 خر�ناال  قبل من محبو�ا تجعلھ راقية بروح و�تمتع الناس من قر�با يجعلھ

 لذيا ال�خص مستوى  ا�� ين�ل  فهو  الرفيعة ومناصبھ هيبتھ من لرغمفبا

 بلق من محبوب فهو  لذلك ببساطة ا�جندي مع و�تعامل القائد فهو  يحادثھ

 من الشعب فئات بمختلف واسعة عالقات لھ.وا�جنود واالمر�ن القادة

 �� ا�جوائز  ع�� يحصل �ان ر�اضيا كونھ ا�� اضافة ا�جنوب ا�� الشمال

 اقرانھ عن برز  وامليدان الساحة والعاب الهو�ي للعبة العسكر�ة ال�لية

 �ان االعلي مناصبھ تبوئھ وخالل والفعاليات املهارات من بالعديد وزمالئھ

 واءس واملدني�ن العسكر��ن قبل من محبو�ا فاصبح االخر�ن ملساعدة ��ب

 داخل �� �سكن ان منھ طلب عندما ولذلك.�عرفونھ اوال  �عرفونھ الذي

 هناك سكن لو  انھ لعلمھ ذلك رفض ١٩٦٨ تموز  ١٧ �عد ا�جمهوري القصر 

 يتناب �� �ستقبل و�ان اليھ الوصول  من يحتاجھ ومن الناس يتمكن فلن

 ا�حاب يرى  �ان عملھ مقر  قاصدا يخرج وح�ن املواطن�ن من العديد

 بنفسھ ويستلم التوقف السائق من يطلب ف�ان بيتنا قرب يقفون  الطلبات

 ال�ي ��ةواالخ االو�� رسالتھ ذلك ويعد الطلبات تلك بتنفيذ و�أمر  طلبا��م

 ١٩٦٣ شباط ٨ حركة �عد واذكر .ل�جميع مفتوحا بابھ وظل ضم��ه ��ا ير�ح

 احد بحق تحقيقي مجلس �شكيل تم ا�جو�ة للقوة قائدا حي��ا و�ان

 و�ان املعروفة حركتھ اثناء الشواف مقر  قصف قد �ان الذي الطيار�ن

 والدي ا�� املحضر  وقدم باالعدام عليھ وحكم ادانھ قد لعسكري ا املجلس

 ذنف هل الطيار  �سألوا ان املجلس اعضاء والدي فطالب عليھ للتصديق

٤٦٦ 
 



 ابھجو  �ان وح�ن اليھ الصادر  االمر  بتنفيذ قام ام نفسھ تلقاء من الواجب

 ا�خدمة ا�� باعادتھ وامر  بل عنھ ال��مة والدي اسقط بھ امر  ما نفذ انھ

 تقوم ال  ان العسكر�ة املؤسسة ع�� ان دائما ينادي �ان وانھ.عسكر�ةال

 ماجعلھ وهذا وانتماءا��م عقائدهم �� اختلفوا وان ح�ى لهم زمالء باعدام

 .حرك��م فشل �عد وزمالئھ الشواف اعدام تم ح�ن هذا برأيھ يجاهر 

 ل�حزب االنتماء عدم

 ائال ح وقف ومن تقبل؟ لم ملاذا ا�جو�ة، القوة ل�لية التقدم نيتكم �� �ان

 ذلك؟ دون 

 نرافق كنا حيث ا�جنوب ا�� الشمال من ا�جو�ة القواعد اجواء �� شببنا-

 منذ االجواء تلك واحببنا ا�جو�ة القاعدة داخل بيت �� ونقطن والدي

 ��ا منتميا كنت وا�ي خاصة العسكري  بالط��ان و�علقنا اظفارنا �عومة

 ينماح ولكن منفردا الط��ان من تمكنتو  صباي منذ املد�ي الط��ان جمعية

 �حزبا تنظيم ا�� انتمائي عدم بحجة اقبل لم ا�جو�ة القوة �لية ا�� تقدمت

 السياسة قسم �� ار�ان وشقيقي القانون  قسم �� انا االمر  جاء ولذلك

 وثائقنا تقديم دون  من ح�ى

 يما��الديبلو  السلك �� وعملت والسياسة القانون  �لية �� الدراسة ا��يت

 عملت؟ الدول  اي و�� شغل��ا ال�ي الوظائف ما��

 لالحت�اك وتجنبا ١٩٧٧ ـ ١٩٧٦ عام والسياسة القانون  �لية ا��يت-

 زارةو  �� للعمل تقدمت التقار�ر  يكتبون  ممكن ا�خبيثة االقالم با�حاب

 ول تق ال�ي الشه��ة االغنية مع تماشيا العراق خارج العمل لغرض ا�خارجية

 واملانيا روسيا م��ا دول  عدة �� وعملت) لھ وغ�ي ا�حب عن ا�عد( �لما��ا

 مياس يظهر  لم �العادة االلزامية العسكر�ة با�خدمة التحقت وح�ن.وغ��ها

٤٦۷ 
 



 اجندي فكنت ل�حزب انتمائي عدم بحجة االحتياط الضباط دورة ضمن من

 االلزامية خدم�ي جعلت ايران مع ا�حرب ان اال  وط�ي واجب العلم وخدمة

 .والنصف السنة بدل سنوات لعشر  �ستمر 

 الغزو  ع�� االع��اض

 ام���ا؟ ا�� ورحلت الديبلوما��ي السلك �� العمل تركت م�ى

 و�سبت ا�خارجية وزارة ا�� عدت ا�جيش من �سر��� و�عد ١٩٨٩ عام ��-

 ابن�ي جعال  اجل من طل�ي ع�� بناء املانيا �� العراقية السفارة �� العمل ا��

 فارتناس �� للعمل طو�ال  يدم لم ا�حال ولكن ل�يط تنفيذ �� ساعدو�ي وقد

 ا�� العراق بدخول  فوجئنا سنة من اقل فبعد الديمقراطية املانيا ��

 لهذا الصر�حة ادان�ي واعلنت الدخول  ذلك �جب ا�� دعا�ي ما.الكو�ت

 اصرار  ولكن العسكر�ة القطعات ��حب وطالبت املقبول  غ��  الفعل

 ھمع تنفع لم ال�ي ا�خط��ة للتبعات راكھاد وعدم العمل هذا ع�� النظام

 مص��ي  فان العراق ا�� لوعدت اكيد علم ع�� وكنت.وال�جب االدانات

 ار�ان رئيس معاون  سلطان ثابت الركن الفر�ق صهري  ان خاصة معروف

 العودة عدم م�ي تطلب ما.�عد فيما واغتيل موقوفا �ان االسبق ا�جيش

 ح�ى ومدن دول  عدة �� تنقلت ا�ح�ن ذلك منذ سياسيا الجئا وا�حبت

 ومنذ ام���ا ا�� ورحلت املتحدة االمم قبول  ع�� حصلت حيث ١٩٩٦ عام

 .هناك عائل�ي مع اقيم ا�ح�ن ذلك

 القيم عن تنازل 

 ووالدك السيا��ي بالعمل اش��رت بيئة ومن ديبلوما��ي انك املعروف

 السياسة؟ تم��ن لم فلماذا العراق تار�خ �� مؤثرة �خصية

٤٦۸ 
 



 �عض عن تنازل  هناك يكون  ان من البد الوطن خارج لسيا��يا العمل-

 الكث��  ان اذكر  ان البد وهنا باهظ ثمن هنا يكون  ان البد ومبادئك قيمك

 اقللعر  وتصورا�ي اف�اري  ان يبدو  وا�جدد القدامى السياسي�ن االخوة من

 عرا��ال شعبنا ظلم الذي ل�حصار  رف��ي م��ا م��م للكث��  ترق  لم ا�جديد

 نا ورغب�ي فورا برفعھ املطالبة دائم وكنت هذا يومنا ح�ى فيھ اثر  الذي

 مبي�� فيما مشا�لهم حل من العراقيون  يتمكن وان صادقا التعامل يكون 

 ا�� النظر  وعدم العراق ضد القوة استخدام ورفض اجنبية تدخالت دون 

 ر�انا كما أبقى ولك�ي.السرب خارج اغرد جعل�ي ما واحدة كحالة ا�جميع

 حقبا� نخ��ى وال  سبيلھ �� نض�� وان وطننا نخدم ان اوصانا وكما دناوال

 والزهو  بالفخر  واشعر  واالعداء االصدقاء اشكر  ان أر�د االن.الئم لومة

 ال��حم ا�� يبادر  التكر��ي حردان ابن ا�ي ال�عرف�ي ملن اذكر  ح�ن واالع��از،

 ذيوال ورثناه، الذي الكب��  االرث هو  هذا.�شرف�ي ال�ي والدي مناقب وذكر 

  الشر�فة، العراقية الوطنية ال�خصيات من العديد تذكره
ً
 ان منا وعهدا

 .نبالصا�ح� و��حقنا جاللھ جل هللا يتغمدنا ان ا�� االرث هذا ع�� نحافظ

 صداقة عالقة

 وجماعتھ؟ السهيل طالب بحركة عالقتك ما

 قد اكن لم حيث سمعية السهيل طالب الشهيد باملرحوم عال�� �انت-

 عر�ية �خصية وجدتھ العراق، خارج التقيتھ ان �عد ا�ي اال  التقيتھ،

 ذكرهماي سوى  سيا��ي حديث بيننا يجر  ولم االصيلة، �شأتھ عن تنم عر�قة

 �� ثم ومن عمان �� بيتھ �� عليھ اتردد وكنت والدي، �خصية عن ��

 يمر  وما امل��دية وحالتھ العراق وضع عن االحاديث نتبادل وكنا ب��وت،

 لتنظيما مسألة ا�� مايوصلنا ا�� نتطرق  لم السياسية احاديثنا �� وح�ى.ھب

 بحق صدر  مثلما االعدام حكم بحقي صدر  ذلك ورغم بحركة، القيام او 
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 طالب هللا فرحم جسيمة خسارة رحيلھ ان وجماعتھ، السهيل طالب

 .السهيل

 عل��ا اطلع لم

 هذه �� ماكتب نةاما مامدى جزأين، �� مذكراتھ صدرت والدكم وفاة �عد

 املذكرات؟

 تصفحھ �عد مذكرات عليھ كتب .. كتيب ع�� حصلت العراق خارج وانا-

، اعره لم
ً
  وهمي، اسم الناشر  ان تب�ن فقد اهتماما

ً
 بداية �� ا�ي علما

 كراتمذ من فصول  ا�� املوجھ االيرا�ي البث ع��  استمع كنت الثمانينيات

 اوان لوالدي، ليست �عضها نا اشعر  االحيان �عض �� التكر��ي، حردان

 �� وهو  بكتاب��ا بدأ قد و�ان االوراق ببعض يحتفظ �ان والدي ان اعلم

  يكتب و�ان ا�جزائر 
ً
 فقدت قد االوراق هذه �عض لعل سفراتھ خالل ايضا

  عل��ا و�نت الاعرفها جهة عل��ا وحصلت اغتيالھ حال
ً
 واضافت قصصا

 
ً
 .كمذكرات لتظهر  احداثا

 وثائق لدي

 ا�حقبة؟ تلك �� العراق بتار�خ وتتعلق والدك تخص وثائق لديك هل

 لش� ع�� وغالبي��ا كت��ا قد والدي املرحوم �ان واوراق وثائق لدي �عم-

 ةحرك قبل معهم ماعاشھ ف��ا �سطر  البكر، ا�� موجهة املنفى من رسائل

 امة�اق السلطة، استالم �عد عليھ اتفقوا بما و�ذكرهم �عدها وما تموز  ١٧

 جميع �� والتطور  البالد وتحديث املواطن�ن وخدمة واملساواة الةالعد

 ا�خط عن ستجرفهم ال�ي االعمال عن �عضها �� و�كشف امليادين،

 .عليھ اتفقوا الذي ال�حيح
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 يقتص هللا

 وقف من ضد بدعوى  تتقدم لم ملاذا النظام، وسقوط العراق احتالل �عد

 والدك؟ اغتيال وراء

 يقول  ال�ي الوصية لنا ترك حينما والدي، رحومامل بھ تنبأ السؤال هذا-

 �ذكر و ) الشر لھ اضمروا ممن بالقصاص و�عا�� سبحانھ هللا و�ل انھ(ف��ا

 واملتعارف البكر، ابنھ ا�ي و�ما لھ، ا�حق و�اخذ يقتص الذي هو  هللا ان

 الثأر،ب يتعلق فيما العر�ية الدول  بقية كحال االجتماعية تقاليدنا �� عليھ

 صيبي بما ح�ى والتشفي االنتقام روح عن ا�عدتنا وتر�يتنا نا�شأت فأن

 دعوى  اقامة حاولت فقد الدعاوى، اقامة عدم الينفي وهذا.االعداء

 محاول�ي ان اال  ١٩٩١ عام اقم��ا ا�حادث، وقوع م�ان الكو�ت �� قضائية

  نظلم لن .. ا�حاكم�ن خ��  هللا ان واقول  واعود بالفشل، باءت
ً
 ولن احدا

 .احد من ننتقم

 ا�حقيقة اظهار 

 اظهار  اجل من معكم تتعاون  ان الكو�تية بالسلطات االجدر  �ان اما

 والدكم؟ اغتيال مسألة �� التواطؤ  ��مة وال�عاد ا�حقيقة

 ض�ع الس�ات الكو�تي�ن املسؤول�ن االخوة من اتمناه ما بالضبط هذا-

 سو�ة �عمل ان فعلينا والدي، مقتل �� بالتواطؤ  ت��مهم اخذت ال�ي االلسن

 .ال�حابھ ا�حق �عيد وان ا�حقائق توضيح اجل من

 ............................................. 
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 صاحل مهدي عماش

وعاش ��  ١٩١٤ولد �� �غداد عام 

دخل ال�لية العسكر�ة ، األعظمية

ليتخرج م��ا ضابطا. انخرط �� صفوف 

حزب البعث بالتنسيق مع أحمد حسن 

م �� األعداد النقالب عام البكر، ساه

وتو�� حقيبة وزارة الدفاع، و�عد  ١٩٦٣

انقالب عارف ع�� البعث اخت�� عضوا 

�� القيادة السر�ة للبعث، و�ان لھ دورا 

 .١٩٦٨�� أل��يئة النقالب عام 

و�عد األنقالب ع�ن عماش بمنصب نائب 

ألول ء ارئيس الوزراء ووز�ر الداخلية برتبة فر�ق ركن.وكما عرضنا �� ا�جز

�ان عماش هو األحق بمنصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة لكن البكر 

قام بتلك املناورة ال�ي رواها صالح عمر الع�� وذلك با��ام عماش بالتامر 

 .ليتم تمر�ر ترشيح وأنتخاب قر�بھ صدام حس�ن لذلك املنصب

�ى ح“ مذكرات وز�ر عرا�� مع البكر وصدام“ وكما ذكر جواد هاشم �� كتابھ

 من 
ً
 لتعي�ن صدام �� هذا املنصب بدال

ً
جمال عبد الناصر �ان مستغر�ا

 عماش حيث ذكر

، وعن �حة اإلشاعة ال�ي مفادها أن “ 
ً
سأل�ي عن صدام حس�ن كث��ا

 لرئيس مجلس قيادة الثورة، وأن 
ً
 ألن يكون نائبا

ً
 لم يكن مر�حا

ً
صداما

ام؟ وهل املر�ح �ان صا�ح مهدي عماش، فكيف حصل أمر اختيار صد
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هذه بوادر خالفات �� القيادة العراقية، أم مناورات جديدة ألحمد حسن 

 لصدام؟
ً
 البكر باعتباره قر�با

هلت، كيف �عرف عبد الناصر هذه التفاصيل الدقيقة عن اختيار صدام 
ُ
ذ

، �� ح�ن 
ً
 لذلك املنصب فعال

ً
ملنصب النائب دون عماش الذي �ان مر�حا

 اد هاشم وليس حازم جواد؟لم �عرف أن من سيقابلھ هو جو 

قلت لھ إن معلوما�ي �� أن اختيار صدام حس�ن ملنصب نائب رئيس مجلس 

قيادة الثورة، �ان قد تم �� األيام األو�� للثورة، ولم يكن صا�ح عماش 

. قلت ذلك مع أن�ي كنت أعرف أن ا�حقيقة �� عكس ذلك
ً
 .مر�حا

ائب الرئيس، وأن ا�حقيقة أن صا�ح مهدي عماش، �ان قد ُر�ح ملنصب ن

ل   ع�� جدول أعمال القيادة، و�ان يؤجَّ
ً
موضوع اختيار النائب �ان مدرجا

 لبعض ا�حساسيات ال�ي قد يث��ها 
ً
بحث األمر �� �ل اجتماع منعا

 .العسكر�ون من أعضاء القيادة، وخاصة حردان التكر��ي

، ةوقد أكد ��، �� حينھ، أحد أعضاء القيادة القطر�ة ومجلس قيادة الثور 

وفد إ�� األردن لتفقد القطعات العسكر�ة 
ُ
أن صا�ح مهدي عماش، قد أ

العراقية هنالك. وقد استغل البكر وصدام غيابھ، و�حثت القيادة أمر 

 .، وفاز صدام حس�ن“ ديمقراطيا“ اختيار النائب، وتم التصو�ت

�انت تلك ا�حقيقة ال�ي أنكر��ا لعبد الناصر، ولكن يبدو أن معلوماتھ �انت 

:د
ً
إن اختيار نائب “ قيقة حول هذا املوضوع إ�� حد �عيد. وقد علق قائال

رئيس مجلس قيادة الثورة أمر �عود إ�� اإلخوة �� العراق، ولكن الواد 

 .“ صدام، إحنا عارفينو، ده طا�ش، و�لط��

فأنھ لم يبد أي تذمر  ،وع�� الرغم من عماش لم �ع�ن �� منصب النائب“ 

 �� القيادت�ن القومية والقطر�ة ل�حزبعل�ي بالرغم من أنھ �ا
ً
 ،ن عضوا
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 لرئيس الوزراء ومن أقدم ا�حز�ي�ن ضمن 
ً
 �� مجلس الثورة، ونائبا

ً
وعضوا

تلك املجموعة القيادية. وقد سألتھ مرة عن سبب �عي�ن صدام بمنصب 

فحاول عماش الت��ير بأن األمر تم �� أطار القيادة ا�جماعية  ،النائب

بل  ،من دون أن ينتقص من قدر صدام وكفاءتھ ،ومتطلبات املرحلة

أكد �� أنھ مل��م بما يراه ا�حزب وانھ ال ما�ع لديھ ح�ى لو عينھ  ،بالعكس

 �� ا�جيش. ولكن كما ات�ح فيما �عدئذ، فقد بقي عماش 
ً
ا�حزب عر�فا

 من تلك املناورة
ً
 ما سيحدث بالعراق لو انفرد  ،متأملا

ً
و�ان �عرف تماما

  .“ صدام با�حكم

�عد اقصاء النايف والداوود بقي ثالثة أ�خاص يمثلون عقبة �� وصول 

صدام ا�� املركز األول وهم حردان وعماش والبكر. وساهم البكر نفسھ �� 

نيسان  ٣أ�عاد حردان وعماش حيث صدر قرار مجلس قيادة الثورة �� 

بتعي�ن �ل من عماش وحردان بمنصب نائب رئيس ا�جمهور�ة واعفا��ما 

��م األخرى ( وزارة الدفاع ووزارة الداخلية). و�عد اعفاء حردان من مناص

 ١٩٧١ومن ثم اغتيالھ عام  ١٩٧٠من جميع مناصبھ �� �شر�ن االول عام 

 .كما عرضنا أعاله جاء دور عماش

وذكر  .وع�ن سف��ا �� ا�خارج ١٩٧١حيث اعفي من جميع مناصبھ �� أيلول 

�ط�ي �عماش، فقد ذهبت لز�ارتھ للصداقة ال�ي تر “ جواد هاشم �� مذكراتھ

 .واصطحب�ي عماش ا�� حديقة الدار وكأنھ يخ��ى الكالم داخلها ،�� داره

فقال وهو �� حالة عصبية  ،استفسرت منھ �� ا�حديقة عن أسباب اعفائھ

هذه مناورة من صدام التكر��ي ألنھ ير�د أن ينفرد بحكم  :با�حرف الواحد

لو انفرد صدام با�حكم  ،كتور جوادالعراق. وسوف أقولها صراحة لك ياد

. أنھ �خص دموي خط��
ً
رئيس عصابة ال أك�� وال  ،فستسيل الدماء ا��ارا

 .أقل
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فأن�ي سأعود ا�� العراق �عد أشهر قليلة بمنصب رئيس  ،ولكن اطم�ن

كر تذ :الوزراء وهذا اتفاق بي�ي و��ن البكر. وعند مغادر�ي الدار قال عماش

 
ً
بيننا. لو حكم صدام العراق فأن الدماء ستسيل هذا الكالم واحفظھ سرا

 
ً
 !!ا��ارا

وليس ما توقعھ حول  ،وقد اثبتت األيام �حة ما توقعھ عماش حول صدام

 للوزراء
ً
 .“ عودتھ ا�� العراق رئيسا

�عد أن أف�ح السيد النائب من الوصول ا�� سدة ا�حكم  ١٩٧٩و�� عام 

تحدث الرئيس عن  و�عد أن تمت عملية تصفية ثلث القيادة القطر�ة

 عماش وحردان فقال

حيث �ان  ،١٩٧١ ،١٩٧٠ ،١٩٦٩واعوام  ١٩٦٨كيف بنا لو نرجع ا�� عام “ 

وراء �ل واحد من املتآمر�ن واملغامر�ن داخل ا�حزب والثورة جنوده من 

وهم �� ا�حسابات  ،الرجعي�ن واليمي�ن واملشبوه�ن من خارج ا�حزب

ش �ان قوة ال �س��ان ��ا التقليدية أقوى من ا�حزب. فصا�ح عما

 لرئيس الوزراء ووز�را  ،با�حسابات التقليدية
ً
ألنھ �ان فر�ق أول ركن ونائبا

 �� القيادة القومية أال أن ال�جاعة �انت تنقصھ، فلو  ،للداخلية
ً
وعضوا

 ر�ما �ان أخذ ا�حكم رغم وجود صدام حس�ن وطھ ا�جزراوي 
ً
�ان �جاعا

 ل.. وعزة الدوري والرفاق األخر�ن
ً
أال أنھ بال غطاء  ،كن حردان �ان �جاعا

 “ ولو �ان لديھ غطاء من داخل ا�حزب ر�ما �ان أخذ ا�حكم ،داخل ا�حزب

... 
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 التكر��ي وحردان عماش مهدي صا�ح �� صدام رأي
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 التكر��ي وحردان عماش مهدي صا�ح �� صدام رأي
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عمر عن ردة فعل عماش ع�� هذا ا�حديث الذي طبع ووصل لھ قال صالح 

 :الع�� �� حديث مع جر�دة ا�حياة

 عليھ. قبل وفاة عماش بنحو عام�ن تحدث صدام إ�� “ 
ً
�ان صدام حاقدا

ال�ادر ا�حز�ي، وقال إن عماش حز�ي لكنھ جبان، �� ح�ن إن حردان 

التكر��ي غ�� حز�ي لكنھ �جاع. طبع ا�حديث �� كراس صغ�� ووصل إ�� 

يادة القومية �حزب البعث قال ال�خص املع�ي. كتب عماش رسالة إ�� الق

 با�ج�ن. 
ً
ف��ا: هل تر��ى القيادة القومية أن يكون أحد أعضا��ا موصوفا

 بفصلھ. و�عث برسالة 
ً
فإذا �انت �عتقد ب�حة ال��مة يجب أن تتخذ قرارا

 .إ�� القيادة القطر�ة �ع��ض ف��ا ع�� الكالم و�طلب الت�حيح

 ع�� ذلك، استد�� صدام قيادات سابقة 
ً
من مجلس قيادة الثورة ردا

لتقو�م عماش، وكنت ب�ن املدعو�ن. طلب صدام  ١٩٦٣وقيادة ا�حزب �� 

 �� رسالتھ: هل ي�ح أن توجھ 
ً
من ا�حاضر�ن تقو�م عماش الذي قال أيضا

 عن املكتب العسكري �� ا�حزب �� 
ً
 ١٩٦٣��مة ا�ج�ن إ�� من �ان مسؤوال

م البعثيون السلطة ثم خسروها. �ان صد
َّ
ام يصر ع�� أن عماش ح�ن �سل

 عن املكتب العسكري �� 
ً
. �ان ب�ن ا�حاضر�ن �خص ١٩٦٣لم يكن مسؤوال

 �� القيادة القطر�ة �� 
ً
 ١٩٦٣يد�� محسن الشيخ را��ي، وهو �ان عضوا

 و�قيم �� العراق. تحدث أعضاء �� القيادة 
ً
ومن البارز�ن وما يزال حيا

 ع
ً
 ع�� عماش. وح�ن القطر�ة ال�ي باتت بزعامة صدام، فشنوا �جوما

ً
نيفا

 أن عماش �ان مسؤول 
ً
وجھ السؤال إ�� محسن الشيخ را��ي رد مؤكدا

 �انت جرأة منھ. ذلك أن 
ً
املكتب العسكري �� القيادة وأنصف الرجل. طبعا

قول ا�حقيقة �ان عملية شاقة يمكن أن تدفع صدام إ�� ارت�اب أي حماقة 

 .يمكن املرء أن يتصورها
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 �� نظر صدام إ�� عماش كخط
ً
ر محتمل وراح يقلل من شأنھ وعّينھ سف��ا

فنلندا، و�� دولة ذات دور محدود، إ�� أن استد�� إ�� ا�ج��ة ومات 

 
ً
 .مسموما

 كيف قتل عماش؟

 إن �شر�ح 
ً
يقول املقر�ون جدا

 .
ً
جثتھ أكد أنھ ق��ى مسموما

والقصة �� اآلتية: استد�� 

عماش إ�� �غداد للمشاركة �� ما 

أي إرسال  �ان �سمى املعا�شة،

عدد من السفراء إ�� ا�ج��ات 

اإليرانية.  -خالل ا�حرب العراقية 

 ال يحتاج عماش إ�� مثل هذه 
ً
طبعا

املعا�شة، فهو عسكري كب�� 

ومعروف، أم��ى سنوات طو�لة �� 

ا�جيش. وع�� رغم ذلك أشركوه �� 

الدورة وأم��ى ب�ن شهر�ن وثالثة 

أشهر ثم عاد إ�� فنلندا. �عد 

 أنھ �ان عودتھ بدأ �عا
ً
�ي مشكالت �حية وتو�� خالل ف��ة قص��ة، علما

 
ً
 ولم يكن �عا�ي من أي مرض. املقر�ون يجزمون أنھ مات مسموما

ً
 .ر�اضيا
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 عبد الكريم مصطفى نصرة

العقيد الركن عبد الكر�م مصطفى نصرة قائد 

شباط وعضو مجلس  ٨معركة وزارة الدفاع �� 

رعھ عن حادث مص ، الثورة واملكتب العسكري 

ذكر حازم جواد �� مقابلة معھ �� جر�دة ا�حياة 

 ��٩/٢/٢٠٠٤: 

 ،هذه ا�جر�مة ال تقبل ا�جدل ف�ي �انت مرتبة“ 

ان�ي  ،واذكرها للمرة االو�� ،والسبب �� ذلك

 ف��ا
ً
 .كنت طرفا

وصل ا��  ،١٩٦٨ففي احد ايام اواخر سنة 

 ،�غداد الصديق طلعت صد�� السوري االصل

وقت مكتب الشؤون العر�ية �� رئاسة ا�جمهور�ة و�ان �شغل �� ذلك ال

و�ان  ،و�ان بيتھ ومقره قر�ب�ن من بيت الرئيس عبدالناصر ،العر�ية املتحدة

 لالستطالع او لكتابة تقر�ر
ً
وهو صديق �خ��ي �� ويعرف  ،مبعوثا

ولھ  ،رمضان ١٤تموز وثورة  ١٤عبدالستار عبداللطيف منذ ايام ثورة 

 مع صا�ح مه
ً
وع��  ،دي عماش والبكر وع�� صا�ح السعديعالقات ايضا

� � ،رغم انھ �خصية ناصر�ة اال ان لھ عالقة متشابكة مع البعث العرا��

الذي  ،عالقة ود ان لم تكن عالقة �عاطف. دعاه عبدالستار عبداللطيف

 �� ذلك الوقت
ً
ا�� عشاء �� الساعة السا�عة والنصف. و�ان  ،�ان متقاعدا

كر�م مصطفى نصرة وضابط او اثنان من معارفھ. من املدعو�ن انا وعبدال

 ،نصرة معروف ب�ن اصدقائھ وزمالئھ بدقتھ �� املواعيد ا�� درجة �جيبة

فال يمكن ان يأ�ي �عدها بدقيقة او قبلها  ،فاذا �ان موعده �� السا�عة

 من بي�ي ،بدقيقة
ً
فأنا كنت اسكن �� املنصور وهو ��  ،وهو �سكن قر�با

ونذهب ا�� ا�جانب الشر��  ،ن من املفروض ان يمر ع��مدينة ال��موك. و�ا
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وعند الساعة السا�عة  ،من �غداد ا�� بيت عبدالستار عبداللطيف

 من عبدالستار عبداللطيف يتوسل�ي �ي اذهب ا�� 
ً
بالضبط تلقيت هاتفا

و�بدو انھ لم تكن هناك سيارة  ،فندق �غداد �جلب طلعت صد�� ا�� داره

 قلت لھ وماذا عن عبدالكر�م؟ ،رسمية مخصصة لطلعت صد��

 عند السيدة الوالدة ليتوجھ مباشرة ا�� هنا. حاولت 
ً
قال اترك لھ خ��ا

 ولم يكن هناك اي رد منھ
ً
عندها تركت لھ رسالة  ،االتصال بھ مرت�ن وثالثا

 .ان ي�حق بنا ،عند امي

وتوجهنا �عدها ا�� بيت  ،ذهبت ا�� فندق �غداد واخذت م�� طلعت صد��

تسامر و�دأنا ن ،ار عبداللطيف ال�ائن �� منطقة الصليخ املشهورةعبدالست

وفجأة انت��نا ا�� ان عبدالكر�م تأخر ع�� غ��  ،مع بقية املدعو�ن واآلخر�ن

فاتصلنا بھ �� بيتھ اال ان الهاتف بقي يرن وال من يجيب. فاتصلنا  ،عادتھ

ة العاشرة و�قينا ا�� حد الساع ،فقالت ال ،بأمي �سألها ان �ان قد جاء

 بال جواب ،ننتظره ليأ�ي و�تع��ى معنا
ّ
ا عنده ،ولكن الهاتف ما زال يرن

 
ً
 ما قد حدث قطعا

ً
 .اعتقدنا ان شيئا

�� ع ،تناولنا العشاء وغادرنا بيت عبدالستار بحدود الساعة الثانية عشرة

امل ان نفهم �� اليوم التا�� ما حدث لعبدالكر�م ودعاه ا�� الغياب. عاد 

وصلنا ا�� ساحة التحر�ر  ،وصلھ �� طر�قي ا�� فندق �غدادم�� طلعت أل 

واذا ��ا محتلة من قبل عدد من املدني�ن ورجال الشرطة  ،املشهورة

وكأن هناك مس��ة او تظاهرة. ح�ى  ،وا�جيش وقد اختلط ا�حابل بالنابل

 
ً
 واسمي متداوال

ً
فوقفت أل��م لم �سمحوا  ،تلك ال�حظة كنت ال أزال معروفا

سألت اثن�ن او ثالثة مدني�ن وقلت لهم  ،باملرور ا�� ساحة التحر�رللسيارة 

فأجابوا: الليلة  ،ما ا�خ��؟ فقالوا ألم �علم يا سيدي؟ قلت ال ،انا فالن

وستعرض جث��م �� ساحة  ،سيتم اعدام مجموعة من جواسيس اسرائيل

ولذلك فالطر�ق الوحيد هو ان �سلك شارع ابو نواس. استغر�ت  ،التحر�ر
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اما طلعت صد�� فقد اصفّر وجهھ  ،ت ما �� قصة هؤالء ا�جواسيسوقل

 للعملية
ً
و�انت لديھ حركة مشهورة عندما تخطر لھ فكرة  ،ولم يكن مرتاحا

ففي تلك ال�حظة ضرب ع�� جبينھ بيده  ،او كذا �ان يضرب ع�� جبينھ

فقال بدأت االن اقلق ع�� صديقك.  ،فقلت لھ ما االمر ،�ش�ل �جيب

 طلعت 
ً
لثا�ي و�� املكتب ا ،�ان ام��ى حياتھ �� االستخبارات املصر�ةطبعا

 قلت لھ وملاذا؟ ،السوري

فأنتم تقولون عن هذا الرجل انھ مضبوط  ،قال قل�ي يقول �� ذلك

فما هو الهدف من هذا التوقيت؟ فقلت  ،واتفقتما ان يمر عليك ،املواعيد

� البيت. �� وذهبت انا ا� ،لھ ان هذه مجرد ظنون. ع�� �ل حال اوصلتھ

صباح اليوم التا�� اتصل �ي احد االصدقاء هو الضابط عز�ز شهاب وهو 

كر�م عبدال ،وقال البقية بحياتك ،صديق قديم لعبدالكر�م نصرة ولالسرة

تل
ُ
. فقلت لھ اعوذ با� هل تت�لم بصدق؟ قال �عم. لقد اتصلت .. نصرة ق

 .وانا سأمر عليك ،�ي اختھ �� الصباح

 ر�طت املسألة مع حادثة  ،من الذي ير�د قتلھ ،ةاخذت�ي املفاجأ
ً
وفورا

البارحة. اذاعة �غداد والتلفز�ون باشرا منذ الصباح الباكر با�حديث عن 

وهناك  ،بي��م عدد من ال��ود وجنود وا�حاب مخابز ١٢او  ١٠اعدام 

 من احد منظمي هذه العملية هو السيد ع�� رضا
ً
 ،معلومات علم��ا متأخرا

وان هؤالء �انوا معتقل�ن لدى عبدالرزاق  ،�لها تمثيلية ان هذه �انت

وقيد التحقيق. استدعوهم من  ،النايف ايام عبدالرحمن عارف

و�عد ذلك قاموا ��ذه التمثيلية  ،االستخبارات العسكر�ة ا�� قصر ال��اية

 .والغرض م��ا كما قال �� ع�� رضا االرهاب فقط

 او اثن�ن من اصدقاء عبدال
ً
مت صديقا

ّ
� وذهبت ا� ،كر�م �� وزارة الدفاع�ل

 
ً
اي ليس  ،والشرطة العادية تتو�� االمر ،بيتھ. �ان البيت مغلقا

 ان الرجل �خصية بارزة من �خصيات 
ً
االستخبارات او اجهزة اخرى علما
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 طيلة ف��ة عبدالسالم عارف وعبدالرحمن عارف
ً
 ،حزب البعث و�ان معتقال

ال�ي القي القبض  ١٩٦٤يلول وُعذب وهو �ان بطل محاولة ا�خامس من ا

  ،ف��ا ع�� صدام
ً
ولكن  ،فهو �ان الرقم واحد. لم �ستطع ان نفهم شيئا

وان الدولة وضعت يدها  ،عرفنا من احد افراد عائلتھ ان الدخول ممنوع

 بأك�� من طعنة بالسك�ن
ً
 .ع�� البيت وان املغدور �ان مصابا

 

 قاتل أنھ اد�� من مع لقاء فيھ ١٩٦٩ ف��اير /شباط ٤ ا�جمهور�ة جر�دة من قديم عدد

 نصرة مصطفى الكر�م عبد الركن العقيد
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 قاتل أنھ اد�� من مع لقاء فيھ ١٩٦٩ ف��اير /شباط ٤ ا�جمهور�ة جر�دة من قديم عدد

 نصرة مصطفى الكر�م عبد الركن العقيد
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�ان رئيس التنظيم العسكري الذي يتبع الفرع البع�ي املؤ�د لسور�ة �عد 

 كب��ة قبيل  ،وان احمد حسن البكر وصدام ،اال�شقاق
ً
 ١٧بذال معھ جهودا

 و�رفض عروضهما ،تموز لينضم ال��ما
ً
انا ال “ و�قول لهما ،و�ان عنيدا

. شاع ا�خ�� �� �غداد. “ انا حز�ي حقيقي ،اشتغل معكما او مع عماش وغ��ه

 �� اليوم التا�� وقراءة فاتحة �� جمعية االداب اال 
ً
 ،الميةسنظمنا لھ �شييعا

فقط غاب البع�ي الرسمي  ،وجاء ممثلون عن السلك العسكري العرا��

اذ لم يأت احد م��م. الغر�ب انھ اطلقت اشاعة �� اليوم التا��  ،ا�حكومي

�� وزارة الدفاع وع�� عموم ا�حزب الرسمي ان عبدالكر�م مصطفى نصرة 

 
ً
 جنسيا

ً
 ل�حزب ول�جميع وشاذا

ً
 مخادعا

ً
حد الصبيان و�ان معھ ا ،�ان رجال

ألن  ،و�بدو ان هذا الص�ي هو الذي طعنھ وقتلھ وهرب �سيارتھ ،عندما قتل

 هذه عملية خسيسة
ً
 فهو �ان �� ،سيارة عبدالكر�م لم تكن موجودة. طبعا

ا�جيش ولم ي�� احد هذا املوضوع ولم نكن �سمع عنھ هذه السمعة عندما 

 .�ان �� ا�خدمة العسكر�ة

اي �عد عملية  ،منذ ايام عبدالسالم عارف �ان نصرت أحيل ا�� التقاعد

 .اذ اعتقلوه واحالوه ا�� التقاعد ١٩٦٤ايلول  ٥

 للبوح بأسرار 
ً
 شديدا

ً
وخرج ا�جميع من ال�جن قبلھ. عذبوه �عذيبا

  ،التنظيم
ً
 وغر�با

ً
 �جيبا

ً
اذ ير�ط  ،ح�ى انھ �ان ��حل ،وصمد صمودا

 � عهد عبدالسالمو�ان ذلك � ،�سيارة جيب وتجره ع�� طر�ق قناة ا�جيش

 �جميع البعثي�ن ،ورفض اعطاء اي �لمة ،عارف
ً
لم  ،و�ان صموده رمزا

�ع��ف مثل اآلخر�ن كصدام الذي كشف ان الدراسة ال�ي ُضبطت عنده 

 .وضعناها �� القاهرة انا وطالب شبيب

 وماذا عن الولد؟

 وكنا نرد عل��ا با��ا كذبة واف��اء. وفجأة قالوا امسكنا ،�انت اشاعة -

�عد خمسة ايام من  ،وظهر ع�� التلفز�ون �عدما �جت �غداد ،القاتل
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قل �� مدينة النجف ومعھ سيارة  ،ا�حادث اذ�ع بيان يقول 
ُ
ان القاتل اعت

لم يتعرف عليھ اي من املقر��ن من  ،عبدالكر�م نصرة. وظهر شاب صغ��

وملح ا�� شذوذه  ،وانھ قتلھ ،واد�� انھ خادم نصرة ،عبدالكر�م نصرة

 ان االمر  ،جن��يا�
ً
وانھ �ان ع�� خالف معھ وطمع �سيارتھ. �ان وا�حا

واضطروا ا�� اعالن هذا البيان. واالذاعة السور�ة فتحت النار ع��  ،مرتب

 بانتظار 
ً
�غداد �عدما اثارت قصة نصرة �جة. و�قي هذا الولد معتقال

 ثم اختفت آثاره. لم يقدم ا�� محاكمة ولم ،تقديمھ ا�� محاكمة عادية

 .“ وانقطعت اخباره ا�� اليوم ،ُ�عرف ��يء عن مص��ه

 طاهر حييى التكريتي

طاهر يحيى التكر��ي ضابط تو�� رئاسة أر�ان 

. شارك عبد ١٩٦٣شباط  ٨ا�جيش �عد انقالب 

��  ١٩٦٣�شر�ن الثا�ي  ١٨السالم عارف �� 

السيطرة ع�� ا�حكم واالنقالب ع�� حزب 

 للوزراء �� 
ً
�شر�ن الثا�ي  ٢٠البعث.أصبح رئيسا

  .١٩٦٥أيلول  ٣لغاية  ١٩٦٣
ً
أعيد �عيينھ رئيسا

أعتقل �� تموز  .١٩٦٧تموز  ١٠للوزراء �� 

 .١٩٦٨تموز  ١٧�عد انقالب  ١٩٦٨

أ�خاص “ كتب عنھ أحمد ا�حبو�ي �� كتابھ

 :“ كما عرف��م

اعتقل طاهر يحيي �� معتقل الفضيلية �� “ 

�غداد وضيق عليھ �� املعتقل وعومل معاملة 

سيئة و�ان معھ �� املعتقل مجموعة كب��ة من 

السياسي�ن ومن اتجاهات مختلفة م��م محمد 
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أديب ا�جادر،مالك  صديق شنشل وعبد الكر�م فرحان،خ�� الدين حسيب،

.و�نقل الدكتور رحيم .. دوهان ا�حسن،ود.شامل السامرائي وآخرون

ا يدالكبي��ي الذي �ان معھ �� املعتقل ان طاهر يحيي غضب غضبا شد

 ... عندما بلغھ ان أهلھ أو عائلتھ تتوسط لھ عند البكر 

وعند أول مقابلھ لھ مع زوجتھ منعها من االتصال بالبكر أو �غ��ه للتوسط 

.كما ذكر الكبي��ي ان طاهر .. لھ من اجل إطالق سراحھ أو التخفيف عنھ

يحيي نقل لهم نبوءة عبد السالم عارف من انھ سيأ�ي يوم �عتقلهم البكر 

ضعهم �� ال�جن وذلك عندما ذهب طاهر يحيي و�عض الضباط إ�� عبد و�

السالم عارف للتوسط من اجل إطالق احمد حسن البكر عندما اعتقل 

و�قول .. ٥/٩/١٩٦٤�عد فشل املحاولة االنقالبية ال�ي قام ��ا البعث �� 

 ... طاهر يحيي وفعال هذا هو اليوم الذي تنبأ بھ عبد السالم عارف

نقالبيون أنفسهم من اجل ا�حصول ع�� أدلة تدين طاهر يحيي وا�عب اال 

.فقد اعتقلوا(عبد الواحد ز�ي)املدير .. بالفساد أو الرشوة ولم يوفقوا

املفوض لشركة الكو�ا كوال وراحوا �عذبونھ من اجل ان يقر ويع��ف بأنھ 

رشا طاهر يحيي من اجل تمشية معامالت الكو�ا كوال ولم �ع��ف الرجل 

 .ثم نقل.. ال لم يدفع رشوة لطاهر يحيي ح�ى مات تحت التعذيبألنھ فع

طاهر يحيي إ�� معتقل قصر ال��اية وهناك �انوا �عقدون جلسات للتسلية 

ولم �سلم ... ع�� املعتقل�ن و�تفننون �� استعمال الوسائل من اجل التسلية

طاهر يحيي من جلسات األ�س هذه ف�ان يؤ�ي بھ و�ر�ط حولھ وسطھ حزام 

.ثم �لفوه بتنظيف املراحيض .. بدو وكأنھ راقصة و�طلبون منھ الرقصلي

ز�ادة �� اإلهانة واإلذالل وقد احتمل كث��ا وص�� وق��ى وقتا طو�ال �� قصر 

 ال��اية وساءت �حتھ وزادت شكواه من مرض عينيھ ح�ى �اد يفقد بصره

... 
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ة شديد وأطلق سراحھ فاعتكف بداره ال ي��حها و�انت املراقبة ع�� داره

وعندما تضطره الضرورة ل�خروج تتبعھ سيارة إ�� حيث يذهب وتح��ي 

عليھ تحر�اتھ وسكناتھ ولم يزره احد من أصدقائھ أو معارفھ عدا �عض 

أقر�ائھ واخذ بصره يضعف وأراد ان �عا�ج عينيھ خارج العراق فمنع من 

ج ر السفر فعلق ع�� املنع بقولھ:سبحان هللا ح�ى(الشراميط)�سافر إ�� خا

.وانطوي ي�ابد علتھ .. العراق وأنا ممنوع من السفر من اجل العالج

 “ ... ا�جسدية والنفسية ح�ى فارق ا�حياة رحمھ هللا

  اللواء الركن عبد العزيز العقيلي

من املوصل تخرج من ال�لية العسكر�ة برتبة مالزم ثان ثم ر�ح ل�لية 

 ١٩٥١� �لية ا�حقوق عام األر�ان �� ان�ل��ا ال�ي تخرج م��ا بتفوق. درس �

 لشعبة املناورات �� مدير�ة التدر�ب 
ً
 �� �لية األر�ان ثم مديرا

ً
ع�ن معلما

 للفرقة األو�� 
ً
 الر�ان الفرقة األو�� �� الديوانية.ع�ن قائدا

ً
و�عد ذلك رئيسا

 .حيث �ان ضمن مجموعة الضباط األحرار ١٩٥٨تموز  ١٤�عد انقالب 

�� ا�� ر ١٩٦٣أثر نجاح انقالب شباط 

 للموا�ىء 
ً
 عاما

ً
رتبة لواء وع�ن مديرا

العراقية ثم استقال من منصبھ وعاد 

 ١٨اليھ �عد األنقالب املضاد �� 

و�قي �� منصبھ  ١٩٦٣�شر�ن الثا�ي 

  ١٩٦٥ح�ى أيلول 
ً
حيث ع�ن وز�را

للدفاع �� وزارة عبد الرحمن ال��از 

و�قي �� هذا املنصب ح�ى وفاة 

ارف واثر الرئيس عبد السالم محمد ع

اختيار عبد الرحمن عارف لرئاسة 

 .ا�جمهور�ة اع��ل السلطة
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ول أعتقل �� �شر�ن األ “ “ فندق السعادة“ كتب عنھ جليل العطية �� كتابھ

وتحمل ش�ى صنوف والوان التعذيب ح�ى قدم ا�� ما �سمى بمحكمة  ١٩٦٨

 �الثورة مع ثمانية عشر من رفاقھ ممن �ان يطلق عل��م أسم زمرة العقي�

 .. حكم عليھ باالعدام ١٩٧٠و�� ا�حادي عشر من حز�ران 

ونقل ا�� �جن أ�ي غر�ب �� جناح األح�ام الشاقة و�عد أن أم��ى فيھ 

بخفض ا�حكم ا�� املو�د.  ١٩٧٥خمس سنوات قاسية صدر أمر �� نيسان 

وظل �عا�ي من العذاب ح�ى اذا �سلم صدام حس�ن السلطة (الكر��ي 

 .األول) زاد التعذيب

نقلتھ مخابرات النظام ا�� أحد أو�ارها املجهولة لف��ة شهر  ١٩٨٠� أب و�

 ا�� �جن أ�ي غر�ب األح�ام ا�خاصة وقد بدت 
ً
 واعادتھ مسموما

ً
تقر�با

 �عد يوم أخر ،عليھ أثار مرض خبيث
ً
بحيث  ،وراحت �حتھ تتدهور يوما

ثم �عطل جهازه الهضمي �سبب ا�غالق املريء  ،راح جلده يتساقط و�تقيح

 ثم فقد بصره 
ً
وتضال وزنھ �ش�ل رهيب ا�� ما يقرب أر�ع�ن كيلوغراما

 
ً
 وامل�� عرضا

ً
 .. ونطقھ وظل �� زنزانتھ ال�ي ال تتجاوز مساح��ا امل��ين طوال

ورفضت أدارة ال�جن تقديم أي عالج لھ، كما رفضت محاوالت أسرتھ 

لعرضھ ع�� طبيب من خارج ال�جن، و�ان يقوم ع�� خدمتھ رفيقان لھ 

 .. من ال�جناء ح�ى وفاتھ

جمعت�ي بالعقي�� حجرة ضيقة �� قصر ال��اية “ و�كمل عنھ جليل العطية

لم تكن بيننا معرفة مسبقة �ان يبدو  .١٩٦٨عدة أيام من �انون األول 

 
ً
وقد أطلق �حيتھ و�عد ساعات زال تردده. ا��جمنا وفتح الرجل ��  ،شاحبا

ة الغائمة ال�ي كنت أحملها لھ عن وسرعان ما �غ��ت الصور  .. قلبھ الكب�� 

 .�عد
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و�ان يك�� من تالوة القران الكر�م  ،انطلق يتحدث عن السياسة والفكر

 .و�ودي الصالة �� أوقا��ا و�طيل ال�جود

 -أول مرة أثناء وجودي -عندما استد�� ل (حفلة التعذيب)

��ء بھ �عد ساعات، واثار التعذيب الوح��ي وا�حة ع��  ،لم يآرق �� جفن

و�دت  ،وفتح امل�حف .. وحاول أن ينام فلم يوفق .. معظم جسده النحيل

 ،معالم السرور ع�� وجهھ واطلع�ي ع�� األية ال�ي منحتھ الثبات والصمود

 .(٥٩فاذا �� (والذين ص��وا ع�� ر��م يتو�لون ) ( العنكبوت: 

 ق�ان أخر عهدي بھ أن�ي التقيت بھ ذات صباح �� الرواق املودي ا�� املراف

 ..  ال�حية

 همس �� أذ�ي .. وزاد �حو�ھ �ش�ل مرعب .�ان قد نحل كث��ا

 !انتبھ ا�جماعة سيغرقون العراق با��ار من الدم -

 ... “ أهرب أن استطعت ا�� ا�خارج-

 عندما اعت�� صدام الكر��ي األول �ان العقي��“ 

 بال�جن املو�د قبل أر�ع سنوات -١
ً
 .محكوما

 اثن�ي عشرة سنة �� معتقالت و�جون النظام مقيما بصفة دائمة ومنذ -٢

 .. دون أن يتمكن من األتصال باحد أو العكس

 فلماذا جرعة السم الذي أدت بھ ا�� الوفاة �عد عذاب و�عذيب شديدين؟

 أطلع �� أحدى الليا�� ع�� محضر تحقيق مع 
ً
حدث�ي وز�ر سابق أن صداما

بة امضاها �� مطعم و�ان قد قدم لتوه من سهرة صاخ ،العقي�� فلم يرقھ
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 .. أحد أماكنھ املفضلة أيامئذ، فاستدعاه ليحقق معھ بنفسھ  -فاروق

 للعقي�� فعا�جھ هذا بالبصاق ع�� 
ً
واثناء احتدام املناقشة وجھ أ��اما

 !وجهھ

 .“ العنيد“ املصالوي “ فأقسم صدام ع�� تصفية هذا

 فؤاد الركابي

فؤاد الر�ا�ي ولد �� الناصر�ة عام 

� �لية الهندسة جامعة تخرج �١٩٣١

وهو مؤسس حزب البعث ��  .�غداد

العراق وقد مثل ا�حزب كوز�ر 

ترك  .١٩٥٨لالعمار �عد انقالب عام 

 ١٩٦٨و�� عام  ١٩٦٢ا�حزب عام 

أعتقل وحكم عليھ بال�جن ب��مة 

 .التجسس لصا�ح الواليات املتحدة

وصف حالھ �� ال�جن خالد ع�� 

ا يع�� طر�ق النوا“ الصا�ح �� كتابھ

 حيث ذكر“ الطيبة

يقوم ب�ل ب�ل طاقتھ يدفع عر�ة  ،شاهدتھ من �عيد و�ان �� حالة سيئة“ 

. وقد علمت فيما  ،محملة بالقمامة من م�ان ا�� أخر
ً
فرثيت �حالنا جميعا

وأي تراخ منھ ت��ال ع�� جسده  ،�عد أنھ ع�� هذا ا�حال من ف��ة طو�لة

 .“ السياط

 ع�� “ 
ً
قدميھ ع�� باب الزنزانة ال�ي أقبع ف��ا.و�عد جلبوا فؤاد ل��بط واقفا

أن ذهبوا قمت من م�ا�ي وتطلعت من خالل الفتحة �� أع�� الباب، ومع 
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 هو 
ً
ا�حبال ال�ي �شد ال�حية تأكدت أن الذي يقف أمام الباب مشبوحا

أول أم�ن سر �حزب البعث العر�ي األش��ا�ي �� العراق، وأول  ،فؤاد الر�ا�ي

تموز. فقلت لھ كيف حالك يا فؤاد؟ فقال  ١٤ة ثورة وز�ر �ع�ي �� حكوم

خالد، فلم أستطع أن أرد عليھ فقد خنقت�ي ع���ي حيث تدفقت  ؟من

دمو�� مع دموعھ.قال أن�ي عطشان فهل �ستطيع أن �عط�ي جرعة من 

املاء. فلم أجد من وسيلة �ستطيع أن تنفذ من ألكوة أع�� الباب سوى 

دلقت ف��ا قطرات الك�� من مرة ألص��ا �� ف ،ملعقة الطعام ال�ي �انت لدي

فم فواد مباشرة حيث ال �ستطيع أن �ستخدم يديھ املر�وطت�ن. ثم روى �� 

ما �عرض لھ من �عذيب ل�ي يقول لهم بأنھ جاسوس. واالن اعادوا عليھ 

 ،دورة التعذيب ل�ي يوقع أمام قا��ي التحقيق الذي جلبوه ا�� قصر ال��اية

ابتھ بالش�ل الذي ير�دون �اع��اف من فواد بأنھ ع�� اع��اف قاموا بكت

 .جاسوس

بدأت دورة جديدة من التعذيب. و�قي فؤاد ع��  ،وعندما رفض التوقيع

 قطعة من 
ً
هذا ا�حالة ملدة يوم�ن وكنت أعطيھ قطرات من املاء واحيانا

 .“ الر�� حيث اقتسمها بي�ي و�ينھ

 أن هذا ال�خص املشبوح با“ 
ً
�حبل أمام الباب �ان منذ لم يخطر ببا�� أبدا

 لسر ا�حزب الذي خرج من عباءتھ هوالء
ً
وانا القا�ع خلف  ،عشر سن�ن أمينا

 ؟و�أمر من ،هذا الباب �� زنزانة أقرب ا�� الق�� م��ا ا�� أي فضاء أخر

بأمر من شارك �� عمل ( محاولة اغتيال عبد الكر�م قاسم) خططت لھ 

ت أنا مسؤول �غداد وقمنا بت�ليف قيادة �ان فؤاد الر�ا�ي أم�ن سرها وكن

مجموعة من املنتم�ن ا�� هذا ا�حزب بتنفيذ ما خططنا لھ.و�ان ب�ن أولئك 

الذين نفذوا من يقف اليوم ع�� رأس هوالء الذين يفعلون بنا و�غ��نا من 

 وملاذا .خلق هللا ما ال ع�ن رأت وال أذن سمعت
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، فقط، طر�
ً
 ال غ��، غ�� طر�قهم. و�دون أي ذنب أال أل ننا اخ��نا طر�قا

ً
قا

 ؟وال أدري 

 .“ هل هو ذنب اق��فناه �سدد أالن كفارتھ

اخذوا فؤاد ا�� م�ان أخر و�عد نحو شهر�ن أو أك�� رأيت املنظر نفسھ الذي “ 

حيث �ان يدفع عر�ة محملة  ،رأيت فيھ فؤاد ألول مرة �� قصر ال��اية

حالھ هذه لف��ة  وعلمت ممن �ان �� هذا امل�ان أنھ بقي ع�� ،بالقمامة

 .“ طو�لة

بالرغم من اصدار �عميم ع�� منتس�ي ا�حزب �عد ا�حكم عليھ بأنھ لم تثبت 

عليھ ��مة التجسس وسوف يطلق سراحھ فقد تم اغتيالھ حيث �لف 

�ج�ن بقتلھ مقابل وعد باطالق سراحھ فهاجمھ �سك�ن زودتھ بھ أدارة 

� سعف وترك مس�� ع�ال�جن ونقل الر�ا�ي ا�� املستشفى و�قال أنھ لم �

 .النقالة ليموت بأمر من صدام حس�ن

 عبد الرمحن البزاز

أستاذ قانون. حصل ع�� الب�لور�وس �� 

ثم أكمل  ،القانون من �لية ا�حقوق ببغداد

دراستھ العليا �� جامعة لندن. �ان أحد 

املو�دين �حركة رشيد عا�� الكيال�ي، حيث 

 .١٩٤١�جن �عد فشل انقال��ا �� ايار 

 ع
ً
�ن �� ��اية ا�حرب العاملية الثانية عميدا

حيث اعفي من  ،١٩٥٦و�قي �� ذلك املنصب ح�ى عام  ،ل�لية ا�حقوق 

منصبھ الحتجاجھ ع�� موقف ا�حكومة العراقية السل�ي من العدوان 

 .الثال�ي ع�� مصر
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 ل�لية ا�حقوق ح�ى اذار  ١٩٥٨تموز  ١٤أعيد �عيينھ �عد انقالب 
ً
عميدا

 .د اختالفھ مع حكومة عبد الكر�م قاسمليعتقل �ع ١٩٥٩

 ح�ى شباط 
ً
 سياسيا

ً
وعند األفراج عنھ غادر ا�� القاهرة و�قي ف��ا الجئا

 �� بر�طانيا ،١٩٦٣
ً
 �� مصر ثم سف��ا

ً
 .حيث ع�ن سف��ا

 ملنظمة او�ك اضافة ا��  ١٩٦٥-١٩٦٤خالل الف��ة 
ً
 عاما

ً
انتخب سكرت��ا

 للعراق. ع�ن �� 
ً
 لرئيس الوزراء ١٩٦٥أيلول  ٦منصبھ سف��ا

ً
 نائبا

 تو�� منصب رئيس الوزراء
ً
و��ذا أصبح أول رئيس  ،و�عد اسبوع�ن تقر�با

، واستمر �� منصبھ ح�ى �عد وفاة عبد ١٩٥٨وزراء مد�ي عرا�� منذ عام 

 
ً
السالم محمد عارف و�عي�ن شقيقھ عبد الرحمن محمد عارف رئيسا

 .ل�جمهور�ة

زراء نتيجة للضغوط ال�ي مارسها من رئاسة الو  ١٩٦٦أب  ٦استقال �� 

ا�جيش إلزاحتھ �عدما حاول التقليص من نفوذ املوسسة العسكر�ة 

 .وخلق جو من الديمقراطية واألدارة املدنية �� البالد ،وامتيازا��ا

ب��مة  ١٩٦٩�انون الثا�ي  ٢٤بف��ة وج��ة ��  ١٩٦٨أعتقل �عد انقالب عام 

وقد �عرض  ،سنة ١٥دة التامر ع�� السلطة وحكم عليھ بال�جن م

 للتعذيب الشديد �� �جنھ بقصر ال��اية

أفرج عنھ ألسباب مرضية ليغادر ا�� لندن حيث تو�� هناك  ١٩٧٠و�� عام 

  .١٩٧١عام 
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 ناصر احلاني

 .١٩٦٨وز�ر ا�خارجية ناصر ا�حا�ي قتل �� عام 

�� عانة �� األنبار. درس ��  ١٩٢٠ولد عام 

حيث حصل  جامعات �غداد والقاهرة ولندن

تقلد مناصب  .ع�� الدكتوراة من بر�طانيا

�عليمية ودبلوماسية عديدة أهمها أستاذ 

مساعد �� جامعة �غداد، ثم م�حق ثقا�� 

وسف�� العراق ��  ،�سفارة العراق بواشنطن

�ل من لبنان وواشنطن. عينھ عبد الرزاق 

البكر �عد تنحية النايف عينھ  ١٩٦٨النايف وز�را ل�خارجية �عد انقالب 

 .مستشارا �� القصر ا�جمهوري

�ان البكر يتظاهر امام ا�حا�ي بأنھ هو املهدد “ عن مصرعھ ذكر حازم جواد

و�قصد صدام ومجموعتھ �� العالقات  ،كما �ان �سم��م“ االوالد“ من قبل

الذين هم ناظم كزار وع�� رضا ومحمد فاضل وسعدون شاكر  ،العامة

كر عندما يأتيھ ا�حا�ي ا�� غرفتھ ليت�لم وطاهر محمد ام�ن وغ��هم. �ان الب

أخ��ى ان �سمعنا االوالد “ يأخذه ا�� حدائق القصر و�قول لھ ،�� موضوع ما

 ا�� رئيس ا�جمهور�ة“ و�ؤذوك
ً
ا�� ان ذهب  ،. و�بدو ان ا�حا�ي �ان مطمئنا

ثالثة من مكتب العالقات العامة واقتادوه �� احدى الليا�� وقتلوه ورموا 

وسببت هذه  ،شوارع �غداد �� م�ان محاذ لقناة ا�جيشجثتھ �� احد 

ليس لنوعية الدكتور ا�حا�ي وانما فقط  ،ا�حادثة صاعقة ألهل �غداد

تموز انقالب  ١٧أل��م ادعوا �� بيانا��م ان  ،لبداية ممارسات هذا النظام

ثم ان املعروف عن ا�حا�ي انھ �خص ديبلوما��ي  ،ابيض او ثورة بيضاء

العمل السيا��ي والتآمري اليومي. قد تكون عليھ سمعة وليست لھ يد �� 
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ولكن املعروف عنھ انھ من السلك  ،وارتباطات اخرى ال �علمها اال هو وهللا

 .“١٩٦٣الديبلوما��ي العرا�� و�عاون مع عبدالكر�م قاسم و�عاون مع �عث 

رفض “ عن سبب مصرعھ ذكر جليل العطية �� كتابھ فندق السعادة

كما رفض تدخل صدام  .كفاءة وال شهادات عندهم �عيينات أ�خاص ال 

ممن ال مناصب رسمية لهم �� شوون وزارتھ. ولم يجد ا�حا�ي  -وامثالھ 

 من الشكوى ا�� البكر. اشت�ى لديھ من تدخل صدام 
ً
.وشرح لھ �ل .. مفرا

 .��يء

 .مما أغضب صدام وجهاز مخابراتھ .. تدخل البكر لصا�ح ا�حا�ي

وادث األن��ا�ات والتجاوزات. وتكرر تدخل رئيس ح .. ثم تكررت ا�حوادث

 .. ا�جمهور�ة. حنق صدام ع�� ا�حا�ي وتوعده �عقاب أثيم

 فقط من �شكيل  ١٣وعندما قام صدام بتنحية النايف والداود �عد 
ً
يوما

 .. اش��ط ع�� البكر عدم است��ار ا�حا�ي .. النايف حكومتھ

 وعندما باشر  .�خ��ي لھ غ�� أن البكر قرر األحتفاظ با�حا�ي كمستشار 

الرجل عملھ �� القصر ا�جمهوري أحس أن شبح صدام حس�ن مازال 

 
ً
 .. �ان البكر �ستش�� ا�حا�ي.. أنھ يتدخل �� �ل صغ��ة وكب��ة .. موجودا

 
ً
 �� ن�ح رئيسھ و�ان ا�حا�ي مخلصا

ً
 .. صر�حا

ووصلت األخبار ا�� صدام حس�ن من ا�جواسيس الذين زرعهم �� القصر 

عندما أحس صدام أن ا�حا�ي يقف حجر ع��ة �� طر�ق  ... ري ا�جمهو 

 .. ولم يجد صعو�ة �� رسم ا�خطة.. طموحاتھ قرر تصفيتھ 

 ضد النظام العرا�� 
ً
 عنيفا

ً
أوعز ا�� أحدى ال�حف اللبنانية أن تنشر مقاال

وان الواسطة ب�ن األستعمار والنظام  .. وت��م قادتھ بأ��م عمالء لالستعمار 

 !رئيس ا�جمهور�ة: ناصر ا�حا�ي هو مستشار 

٤۹٦ 
 



 .وفور �شر املقال ووصول ا�جر�دة ا�� �غداد، ألقي القبض ع�� ا�حا�ي

 
ً
 .وتو�� ناظم كزار �عذيبھ باشراف صدام حس�ن �خصيا

اتفق صدام مع كزار ع�� تصفية ناصر ا�حا�ي وقذف جثتھ �� أحدى 

 .“ الشوارع ا�خالية �� منطقة قناة ا�جيش

 �عد خارجية وز�ر  أول  ا�حا�ي ناصر  اغتيال عن ا�حياة جر�دة من قديم خ�� 

 :١٩٦٨ عام انقالب
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 عام انقالب �عد خارجية وز�ر  أول  ا�حا�ي ناصر  اغتيال عن ا�حياة جر�دة من قديم تتمة خ�� 

١٩٦٨ 
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 عبد الكريم الشيخلي

 . ١٩٨٠وز�ر ا�خارجية عبد الكر�م الشيخ�� قتل �� عام 

سنة رفيق صدام الك�� من عشر�ن 

ساهم �� محاولة اغتيال عبد الكر�م 

قاسم و�جن مع الرئيس وهر�ا معا 

من ال�جن �� أوائل الستينات. �ان 

 �� القيادة القطر�ة �حزب 
ً
عضوا

البعث وعضو �� مجلس قيادة الثورة 

 ل�خارجية ��  .١٩٦٨عام 
ً
 ٣٠ع�ن وز�را

تموز من العام نفسھ وقيل أنھ ساهم 

 ا�� ب��ر�ب قتلة حردان التكر��ي

الكو�ت، اعفي من منصبھ �� أيلول 

 للعراق �� األمم املتحدة. استد�� �� شباط  ،١٩٧١
ً
حيث ع�ن ممثال دائما

سنوات  ٦ا�� �غداد للتشاور ثم أعتقل وحكم عليھ بال�جن مدة  ١٩٧٨

قتل برصاصة ��  ١٩٨٠ب��مة التامر، ثم أفرج عنھ �عد ف��ة. و�� نيسان 

الكهر�اء �� منطقة األعظمية �� ح�ن الذ  رأسھ وهو �� طر�قھ ا�� دائرة

 .ا�جناة بالفرار

مساهمة “ العراق دولة املنظمة السر�ة“ ذكر حسن العلوي �� كتابھ

 ١٩٨٠عام  ��“ الشيخ�� �� التحقيق مع املعتقل�ن �� قصر ال��اية حيث ذكر

 خصوصية لولدي �� الف��ياء بمناسبة أطالق 
ً
 �ان يقدم دروسا

ً
زرت مدرسا

فجأة ولم �ع�� ع�� أثر  ١٩٧٠ن األعتقال و�ان قد اختفى عام سراحھ م

لھ.وعلمت من شقيقھ انذاك أن الشرطة السر�ة ألقت عليھ القبض وهو 
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يص�� �� جامع براثا �� منتصف الطر�ق ب�ن الكرخ وال�اظمية فحدث�ي عن 

يومياتھ �� معتقل قصر ال��اية الذي أم��ى فيھ ثالث سنوات وام��ى 

 ( �� ليلة  ،�� معتقل أخرالسبع الباقية 
ً
 ١٩٧٠رمضان عام  ١٣قائال

استدعا�ي عبد الكر�م الشيخ�� وز�ر ا�خارجية للمثول أمامھ �� هيئة 

 لتصرفاتھ م�� �� أوقات 
ً
 للغاية خالفا

ً
التحقيق وقد وجدتھ الول مرة وديا

سابقة وقد ��ض من م�انھ فتصورتھ سيجلس ا�� جان�ي لكنھ أخرج من 

 ثالجتھ قنينة وي
ً
 وقدمھ �� فشكرتھ ع�� ذلك معتذرا

ً
 .س�ي وصب كأسا

 .قال اشرب

 .قلت أنا مسلم كما �علم فاعذر�ي

 .قال وهل نحن كفار خذ واشرب

 .قلت أن هللا يمنع�ي من ذلك

 قال وانا أمرك ع�� ذلك

 .قلت معاذ هللا أن أخالف أمر هللا.

 أخر
ً
 .قال اذا لم �شرب هذا فستشرب شيئا

 يد�� صب��  ،يلكن�ي أصررت ع�� موقف
ً
و�ان هذا من  -فنادى �خصا

 -١٩٧٣قساة هيئة التحقيق ومن مساعدي ناظم كزار وقد أعدم معھ �� عام 

فقال لھ خذه وتبولوا �� فمھ فاخرج�ي ا�� باحة ال�جن واجتمع أر�عة 

 
ً
أ�خاص ففتحوا فمي وانا ملقى ع�� األرض و�الوا فيھ فتقدم الوز�ر قائال

�� 

 “ .بكم املفضليبدو أن هذا هو شرا

٥۰۰ 
 



 مرتضى احلديثي

 .١٩٨٠وز�ر ا�خارجية مرت��ى ا�حدي�ي قتل �� ال�جن �� عام 

عضو القيادة القطر�ة �حزب البعث وعضو . ١٩٤١ولد �� حديثة عام 

شغل منصب وز�ر العمل والشوون  .١٩٦٨من تموز  مجلس قيادة الثورة

 ل�خارجية وع�ن و  ،.١٩٧١�شر�ن األول  لغاية ١٩٧٠األجتماعية من اذار 
ً
ز�را

حيث اعفي من جميع مناصبھ وع�ن  ،١٩٧٤�عد الشيخ�� ح�ى حز�ران 

 �� موسكو
ً
ا�� �غداد �حضور  ١٩٧٩أستد�� �� تموز  ،ثم �� أسبانيا ،سف��ا

موتمر للسفراء ولكنھ أعتقل ب��مة التامر وحكم عليھ بال�جن قتل �� 

 وسلمت جثتھ لزوجتھ و�ان وز��ا 
ً
 �� عام كيلو غ ٣٠ال�جن مسموما

ً
راما

١٩٨٠. 
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 اجلليل عبد غامن

 .١٩٧٩ عام �� أعدم ا�جليل عبد غانم العا�� التعليم وز�ر 

 �لية خر�ج �غداد �� ١٩٣٨ مواليد

 البعث حزب لصفوف انتمى. ا�حقوق 

 مرات عدة لالعتقال �عرض.١٩٥٤ عام

 عبد اغتيال محاولة قضية �� و�جن

 أنھ رغم سنوات، أر�ع مدة قاسم الكر�م

. لةاملحاو  تلك �� املشارك�ن من كني لم

 ثم كركوك محافظ منصب تو��

 �ان.١٩٦٨ انقالب �عد �عقو�ة محافظ

 �سلمها لدى كركوك لشركة مدير  أول 

 متأمي قانون  �عد األجنبية الشر�ات من

 ،وطنيةال النفط شركة تأسيس �� ساهم حيث السبعينات بداية �� النفط

 جلسم �� عضو  كونھ ا�� اضافة لعلميا والبحث العا�� التعليم وزارة تو��

 �ان عندما لصدام ا�خاص املكتب مدير  منصب لف��ة شغل .الثورة قيادة

 
ً
 .نائبا

  ساهم
ً
 �عرضھ نجلھ ذكر . لالكراد الذا�ي ا�حكم قانون  صياغة �� أيضا

 �� محجوب ومحمد ا�حمدا�ي عدنان ورفاقھ عليھ القبض إلقاء قبيل“

 من واحدة سيارة �� معا عود��م لدى ةمدبر  اصطدام لعملية الليلة ذات

 فجأة خرجت شاحنة السيارة طاردت حيث صدام، أقارب أحد عزاء مجلس

 انل� االصطدام تجنب ع�� وقدرتھ السائق تمرس ولوال  جان�ي، طر�ق من

 عمر “ كتابھ �� صا�ح عباس أحمد املصري  ال�اتب عنھ كتب. “ محققا مو��م

  لا�جلي عبد غانم �ان“ “ العاصفة ��
ً
  شابا

ً
 الطبقة من ينحدر  �سيطا

 صدام ف��م بمن،ا�حزب كوادر  من كث��ين مثل مثلھ ،الصغرى  الوسطى
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  �ان. نفسھ حس�ن
ً
 انبج وا�� قراءاتھ، �� ومج��دا با�حماسة ممتلئا شابا

  ف�ان ،ف�ي مزاج لھ �ان ذلك
ً
  للموسيقى محبا

ً
  للشعر  قارئا ،لها متذوقا

ً
 مال�ا

 من � أك� �� الشهادة هذه اكرر  وا�اد. ورديئھ دهجي ب�ن التمي��  ع�� القدرة

 ةممتاز  نماذج السيا��ي الشباب من كمجموعة �انوا أخرى، �عثية �خصية

 .�حيحة قيادة العراق سفينة تقود أن ع�� بالفعل وقادرة رأي ��

  ع�ن قد ا�جليل عبد غانم �ان ،للعراق وصلت عندما أن�ي واذكر 
ً
 رئيسا

 اطم�ن :ل��مس جائ�ي الذي وهو  ،تأميمها د�ع النفط شركة أدارة ملجلس

. أك�� نكون  وقد ،السعودية �عد املنطقة �� نفطي احتياطي أك��  نملك اننا

 ة�خام من تاكد ح�ى موظفيھ مع يراجعها وظل امللفات �ل �سلم قد �ان

 .“ العراق يمتلكها ال�ي الثورة

  �ان“ 
ً
  حلما

ً
  �ان الظاهر  ماوراء ولكن ،رائعا

ً
 يوم ب�ن �سمع نارح اذ ،مخيفا

 ھعلي القبض فالقي انقالب محاولة دبر  املتقدمة الكوادر  هذه أحد أن واخر 

 ،األخر وراء واحدا تختفي القيادات هذه نجد وكنا. وزمالوه هو  أعدم ثم

 .“ اليأس علينا واستو�� الدهشة تملكتنا ح�ى

 احلمداني عدنان

 عام �� أعدم ا�حمدا�ي عدنان التخطيط وز�ر 

 حسن كتب عنھ ا�حقوق  �لية جخر� ١٩٧٩

 ر�ةالس املنظمة دولة العراق“ كتابھ �� العلوي 

 ،ا�خمسينات �� البعث حزب ا�� انتمى“ “

 من �عدد ا�حقوق  �لية دخولھ �عد اتصل

 ا�حزب من وجمد الناصر  �عبد امل�جب�ن

 ١٩٦١ عام عفلق ميشيل �عاليم ع�� �خروجھ

 ٨ بانقال  من األو�� األيام �� التنظيم ا�� أعيد
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  وع�ن ١٩٦٣ شباط
ً
 ح�ى أشهر  أر�عة سوى  تمض ولم املدائن لناحية مديرا

 من عدنان وفصل البعث حزب ع�� عارف السالم عبد انقالب حدث

 و�جهود ١٩٦٨ تموز  ١٧ انقالب �عد اليھ عاد ثم ا�حزب عن وانقطع وظيفتھ

  �ان الذي املوصلية زوجتھ شقيق
ً
 الذيو  ل�حزب العسكري  املكتب �� عضوا

 عدنان أرسل لتصعيده ومقدمة و�امتحان. مدبر طائرة حادث �� تلق

  ا�حمدا�ي
ً
 اخلد األردن �� ش�لت ال�ي املؤقتة القطر�ة القيادة �� عضوا

 ل أيلو  مجازر  �عد �غداد ا�� وعاد.. هناك املرابط العرا�� ا�جيش معسكرات

 يورسم حز�ي موقع من �سرعة وانتقل حس�ن صدام ا�� املقر��ن من وصار 

  قطر�ة قيادة عضو  ا�� وصل ح�ى أخر  ا��
ً
 ألول ا واملسؤول للتخطيط ووز�را

 مجلس �� حس�ن صدام �عد الثا�ي والرجل العرا�� النفط �سو�ق عن

 هو و  حس�ن صدام فوصفھ مسؤولياتھ �� عالية جدارة أثبت وقد التخطيط

 ا�حزب عقل هو  هذا بقولھ الفر���ي الوزراء رئيس ش��اك جاك ا�� يقدمھ

 . النفط بواردات تتحكم ال�ي الن���ة واليد تصادياألق

 حس�ن صدام �عد الثورة قيادة مجلس �� عضو  أهم ا�حمدا�ي عدنان �ان

 .قواعده و�� ا�حزب قيادة �� رفاقھ حفيظة هذا فاثار 

 �ان فقد �حيحة وغ��  سيئة �سمية و�� صدام مدلل �سمونھ و�انوا

 من عشرة ا�خامسة �� وهو  تصرفھ تحت وضع الذي والده مدلل عدنان

 �ةقر  من تنقلھ دابة يجد ال  حس�ن صدام �ان يوم أمر�كية دوج سيارة عمره

  كتب و “ .تكر�ت مركز  ا�� العوجة
ً
 تابھك �� قدوري فخري  الدكتور  عنھ أيضا

 “ وصدام البكر  عرفت هكذا“

 �حلول ا اختيار  وحسن التصرف �� والكياسة بالتواضع يتصف عدنان �ان“ 

 عھم واتداول  الوط�ي املجلس �� مكتبھ �� أجلس كنت مرة من وكم. �سرعة
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 يانأح و��. املسائل �عض ��

 يتصل صدام �ان كث��ة

 مش�لة عليھ عارضا هاتفيا

 الرأي عدنان فيقدم ما،

 خالل من و�خاطبھ وا�حل

 �عبارة الهاتفية م�املتھ

 .“ أستاذ

 عند“ العلوي  حسن ويستمر 

 مع الوحدوي  امليثاق عقد

 أشد من عدنان �ان سور�ة

 رئ ا�حمدا�ي عدنان ع�ن األول  املركز  صدام استالم �عد.لھ املتحمس�ن
ً
 يسا

 زار  قد و�ان. ساعة ٤٨ ملدة الوزراء رئيس نائب بدرجة ا�جمهور�ة لديوان

  دمشق
ً
 مؤامرة بان ليبلغھ حس�ن صدام ا�جديد الرئيس عن مبعوثا

 .“ !��ا املتورطون  أعتقل وقد ا�جديد الرئيس ضد اكتشفت

 الدفاع وز�ر  طالس مصطفى ذكر  األسد والرئيس ا�حمدا�ي عدنان لقاء عن

 “ مذكراتھ �� السوري

 ألس ا�حمدا�ي، نقلها ال�ي إليھ صدام رسالة مضمون  إ�� استمع أن و�عد“ 

 املزعومة؟ املؤامرة �� شاركنا دمشق �� بأننا مقتنع أنت هل األخ��،

 ،“ توصيلها وع��َّ  رسالة حامل أنا ،،أدري  ال “ :ا�حمدا�ي فرد

، األسد الرئيس فصمت
ً
 ،،عدنان رفيق يا عليك أخ��ى إن�ي“ :وقال قليال

 “ العراق �� ال�جب وس��ى  دمشق �� أيام بضعة ابق
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  ا�حمدا�ي ف�حك
ً
  األسد، الرئيس كالم من ساخرا

ً
 “ :قائال

ّ
 كث��ة مهمات إن

  ،،اليوم عائد أنا �غداد، �� تنتظر�ي
ّ
 الرئيس سيادة يا ا�حقيقية وظيف�ي ألن

 .“ وزراء رئيس ��

 صدام الرئيس مع الجتماع فاستد�� �غداد ا�� ا�حمدا�ي عدنان وعاد

 !داره ا�� �عد ولم حس�ن

 أن عد�“ الرئيس أن“ وتار�خ قائد حس�ن صدام“ كتابھ �� سلمان صباح ذكر 

 من �ل �ان ،التآمر �� املتورط�ن القيادة أعضاء باعتقال أوامره أصدر 

 جلسة ا�� حضورهما قبيل ،ا�جليل عبد وغانم ا�حمدا�ي حس�ن عدنان

 �ان ط�يالو  املجلس �� غرفت��ما �� معتقل�ن ،الغرض لهذا املكرسة القيادة

 ةغرف �� ا�جليل عبد غانم و�ان ا�جليل عبد غانم غرفة �� حس�ن عدنان

 الكأس قطعت اللت�ن ،الغرفت�ن �� يقبعان امل��مان �ان ..  حس�ن عدنان

 “ .��ماع الهاتف

 الكر�م عبد تايھ األجتماع ا�� ا�حمدا�ي عدنان أحضار  �عد دار  ما وصف

 اآلخر�ن القيادة اعضاء واحد ا�حمدا�ي عدنان احضر “ قال حيث

 صيح وقال املتآمر�ن، ستشوفون  رجال يا وقال حس�ن، صدام واستدعاهم

 نفاضات رؤوسكم من سأجعل وهللا املتآمر�ن هؤالء وقال للمتآمر�ن،

 �انو  فصاحوهم، دقائق، إال  بقى وما عليھ، يردون  أو  يتحدثوا ولم ائر،لل�ج

 أنواع �عض عل��م مارس يكون  وقد والتعب، اإلرهاق عالمات عل��م

 .“ ا�جسدي او  النف��ي التعذيب

  األعدام فيھ نفذ
ً
 �� واعلن الفقري  عموده كسروا أن �عد بالرصاص رميا

  م�ستل �ان ا�حمدا�ي عدنان أن التجر�م قرار 
ً
  راتبا

ً
 داألس حافظ من شهر�ا

 !دينار ٢٠٠ مقداره
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 ةللدول القروض يمنح الذي هو  �ان العراقيون  �عرفھ كما ا�حمدا�ي وعدنان

 منا�ج مخصصات تصرفھ وتحت الك��ى  النفط صفقات ع�� و�وقع

 !عيون  بال  جثتھ سلمت. األستثمار

 حمجوب حممد

 ١٩٧٩ عام �� أعدم محجوب محمد ال��بية وز�ر 

 عام ببغداد املعلم�ن معهد خر�ج الدور  واليدم ..

 محافظا ع�ن ١٩٦٨ عام انقالب �عد.. ١٩٥٨

 ب�حز  القطر�ة القيادة �� عضوا انتخب، للكوت

 لل��بية وز�را �عد فيما ع�ن .١٩٧٣ عام �� البعث

 ال�ي األمية محو  حملة وزارتھ نفذت. ١٩٧٧ عام

 حكم فيھ نفذ. املدرس�ن من األف ف��ا شارك

 .التآمر ب��مة ٨/٨/١٩٧٩ �� اماألعد

 نسبي ،بالسلطة الرئيس انفراد �عد، ا�حز�ية والدعاية السلطة أعالم �ان

 حز�ي�نا� من الباق�ن دور  و��مل الرئيس ا�� األول  العقد �� انجازه ماتم �افة

 التنمية ،األمية محو  مشروع ،النفط تأميم �انت األنجازات تلك وأهم

 و ه السلطة أعالم يذكره لم الذي ال��يء. الذا�ي ا�حكم وقانون  ،األنفجار�ة

  �ان تنفيذي رئيس العمليات تلك من عملية ل�ل أن
ً
 القيادة �� عضوا

 ��ىومرت ا�جليل عبد غانم النفط تاميم قيادة �� ساهم فقد .عادة القطر�ة

 مرت��ى اذار  ١١ بيان واعالن األكراد مع املفاوضات عمليات وقاد ا�حدي�ي

 محو  قاد. ا�جليل عبد غانم الذا�ي ا�حكم قانون  صياغةب وساهم ا�حدي�ي

 عدنان والتخطيط األنفجار�ة التنمية وقاد ،محجوب محمد األمية

 .ا�حمدا�ي

  اعدموا فقد ، فقط دورهم شطب يتم لم هوالء
ً
 . جميعا
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 وزراءال مجلس اجتماع �� ذكره لنفسھ األخر�ن دور  ينسب بمن الرئيس رأي

. سارق  هو  اليھ وابداعا��م األخر�ن عمل سبين الذي أن“ ٣/٧/١٩٨٠ ��

 مه الذين الر�ائز  يتنا��ى الذي الوز�ر  ،األخر�ن يتجاهل الذي العام املدير 

  جعلوه قد
ً
 املعنية ل�جهة يو�ح أن دون  باالمام نفسھ و�ضع ،ناجحا

 أي عن يفرق  ال  ،سارق  هو  ،�عده ال�ي الثانو�ة الصفوف دور  ،بالتقييم

 هذا ،عنده خ��اء من مكتوب وهو  بأسمھ، حثھب ينشر  الذي ،أخر سارق 

 يقدم والذي ،الد�اك�ن أقفال و�كسر  يذهب واحد أي حال حالھ ،سارق 

 نأ و�راد ،والعم�� ا�خلقي بالتقييم سارق  ،غ��ه من و�� ،بأسمھ الفكرة

  و�عت��ها األمور  هذه نتجنب
ً
 . “ السرقة بمستوى  خلقيا

 

 لنفسھ األخر�ن دور  ينسب بمن صدام رأي
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 عايش حممد

 �� األنبار /  الدليم من:عا�ش محمد الصناعة وز�ر 

 العمال نقابة التحاد رئيسا ع�ن ١٩٦٨ انقالب أعقاب

 اعدام من سنوات ثالث قبل. للصناعة وز�را ع�ن ثم

  الرئيس �ان عا�ش محمد
ً
 العمال نقابة �� معھ جالسا

 طبع حديث �� �عد فيما أعدمھ الذي الرجل و�متدح

 .السبعينات صفمنت �� بكراس

 ا�حقيقي الدافع ور�ما عا�ش بمحمد الصر�ح رأيھ عن ع��  الرئيس لكن

 أنھ قال حيث ٢٢/٧/١٩٧٩ �� األستثنائي االجتماع �� حديثھ �� العدامھ

 عزة من �ل �عث أنھ ورغم عا�ش محمد وعقل قلب �� سوداء نقطة يرى 

 يبق ئيسالر  لتطم�ن محاول��م ورغم لھ ليتحدثوا عز�ز  وطارق  ابراهيم

 �� عا�ش محمد أعدام ا�� أدى الشك ذلك ضده يتامر  أنھ �� �شك الرئيس

 . ال��اية

 ؛هل لھ صدام قال ح�ن اعدامھ قبل صدام الرئيس مع تالسن أنھ قيلوقد 

 ال��اب حمل لور�ات و�نتظر  الدرج يحمل عامل من بك جئنا أننا تتذكر 

 محمد لھ فقال .. ووز�را قائدا وجعلناك �غداد ا�� الفلوجة من لنقلھ

 هو  ا�جمهوري القصر  ا�� العوجة من بصدام جاء الذي أن �عم عا�ش؛

 لسانھ أن حي��ا �� متداولة اشاعة وهناك. الصناعة وزارة ا�� �ي جاء الذي

 .أيضا زوجتھ وحبس �عذيب تم ،اعدامھ قبل قطع
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 .صف السبعيناتالذي أعدمھ فيما �عد �� حديث طبع بكراس �� منت صدام ومدحھ ملحمد عا�ش
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 كامل حسني

 عام لقت �امل حس�ن سابقة ف��ة �� الدفاع وز�ر  العسكري  التصنيع وز�ر 

 .أخر فصل �� لذلك وسنتطرق  ١٩٩٦

 الكريم عبد أمني

 ١٩٧٠ عام �� قتل الكر�م عبد أم�ن املالية وز�ر 

 ابراهيم رياض

 عام �� أعدم ابراهيم ر�اض ال�حة وز�ر 

 أنھ اعدامھ ببلس متداولة قصة هناك ١٩٨٢

 ثم البكر  لصا�ح التن�� صدام ع�� اق��ح

 ىنف لكن ا�حرب توقف �عد القيادة ا�� �عود

 �ش��  عالء الدكتور  من �ل الرواية تلك

 .سلمان صباح والسيد

 بالتقص��  ا��امھ �انت الرسمية الرواية

 ورايد�ل بوتاسيم عقار  است��اد ع�� ملوافقتھ

 عقار  هو  العقار  ذلك أن“ ا�حقيقة ��و. ا�جنود �عض وفاة ا�� أدى الذي

 لوفاةا ا�� يودي معينة حاالت لعالج ضرور�ا يكون  منھ مستشفى أي التخلوا

. “ الوز�ر مسؤولية ال  املعا�ج الطبيب مسؤولية و�� عال ب��ك��  أعطي اذا

 اوملفوف مهشما رأسھ وجد والدها جثة �سلم عندما عمها ان ر�ا ابنتھ قالت

 رصاصات، وآثار  جسده انحاء غالبية �� كسور  اكهن و�انت بالضمادات

 باعتبار  العسكري  الرشيد مستشفى عن صادرة وفاة شهادة اصدار  وتم

 .بالرصاص رميا االعدام الوفاة اسباب
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 الشمري مشهدي احلسني عبد حمي

 م�� الثورة قيادة مجلس سر  أم�ن

 أعدم الشمري  مشهدي ا�حس�ن عبد

 كرخال/  �غداد �� ولد. ١٩٧٩ عام ��

 .١٩٣٥ عام ا�جعيفر  محلة

 املناصب ا�جعفر�ة املدرسة �� درس

 العمال مكتب �� عضو  تقلدها ال�ي

 العر�ي البعث حزب �� املركزي 

 عام �� وزارة بال  دولة وز�ر  ،االش��ا�ي

  انتخب.١٩٧٤
ً
 القيادة �� عضوا

  �ان .١٩٧٧ عام القطر�ة
ً
 عضوا

 ب��مة يھعل القبض القاء قبل البكر  للرئيس وسكرت��ا الثورة قيادة بمجلس

 .التآمر

  األستثنائي األجتماع شر�ط �� ظهر 
ً
 فصل �� ناعرض وكما ال��مة بتلك مع��فا

 تلك ع�� أج��  قد الرجل أن الكث��ون �عتقد. “ البعث حزب تدم�� “

 يمحي“ ذكر حيث الكر�م عبد تايھ وم��م ال��ديد ضغط تحت االع��افات

 لو و  عنك سنعفو  ا�ح�ي هذا تح�ي موهوساو  سينعدم، انھ �عرف ألنھ أج�� 

 ماو  ح�ى فما بقشة، �شبث الغر�ق مثل و�ان صدق وهو  تنت�ي، تح�ي ما

  �ان إنما أسماء من بھ وحدد الشمري  محيي بھ تحدث
ً
  شيئا

ً
 �� لھ معدا

. “ عل��م عرضها ال�ي واالسماء العناصر  �عض ��خيص و�� بھ التحدث

 ٨/٨/١٩٧٩ �� األعدام حكم فيھ نفذ

٥۱۲ 
 



  العبداهللا محد طارق

  مات ا�حكومي البيان حسب
ً
 عام منتحرا

 .. الكآبة مرض من �عا�ي لكونھ ١٩٨٦

 لأه من املحامدة عش��ة ا�� ينتمي عسكري 

 رطوانخ الثالثينات بداية �� ولد. الفلوجة

 نم شهاب حماد ر�حھ العسكر�ة ال�لية ��

 الذي للبكر  كمرافق اخر�ن ثالثة ضمن

 .املنصب هذا �� عينھ

 ��ام وتخرج األر�ان �لية �� العبدهللا رسد

 عميد: شغلها عسكر�ة رتبة أخر  و�انت

 توالها ال�ي الرسمية املناصب أما.ركن

 -ا�جمهور�ة رئاسة ديوان رئاسة- ف�انت

 .ا�خفيفة الصناعات وزارة

 �نع يكون  بأن لصا�حھ بالعمل ال��ديد �عد اقنعھ صدام الرئيس أن اشيع

 .. البكر  ع�� صدام

 صرعھم قبل لھ أسر  العبد� أن“ املوت محطة“ كتابھ �� الدليمي مزهر  ذكر 

 قص��ة بف��ة

 حمولة وابن ،عش��ة أبن أنك تنس ال  واالمن، املخابرات �� �عمل أنت“ 

 أو  حياتك قصرت �لما ،السر�ة معلوماتك وك��ت رقيت �لما أنك وان�حك

 .“ وا�خوف الرعب جحيم �� حياتك بقية عشت

 يانالب صدور  فور “ الكتاب نفس �� الدليمي مزهر  يكمل حارهأنت حادث وعن

 الزاعم الرسمي
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 دار  �ا� حينھ �� العام األمن مدير  املجيد حسن ع�� توجھ العبدهللا أنتحار 

  القتيل زوجة نادى البيت دخول  وفور  ،ال�حية
ً
 قائال

 حديث وأي ،تخصھ نفسية ألسباب انتحر  زوجك. ..  سيد�ي يا اسم�� -

 .العقاب أق��ى �ستحق مغرضة شائعة سيكون  أخر 

  ال��ديدي حديثھ وواصل
ً
 ؛ قائال

، باعتباره أمر  الرئيس السيد فأن ،أنتحار ا�حادث أن ورغم
ً
 شهيدا

 ال�ي الفاتحة مصروفات و�ل ،ومخصصاتھ الشهيد مرتب وستمنحون 

 . �سديدها الدولة ستتو�� رمضان ١٤ جامع �� الغد، منذ ستقام

 .. وخرج هذا قال

 أن تھزوج �ستطع ولم -العبدهللا املرحوم عائلة زرنا ،نفسھ اليوم ساءم ��

 .. ا�جر�مة ع�� تتس�� 

 اكهاشب زجاج أرى  �ي فاذا األنتحار، عملية شهدت أ��ا قيل ال�ي الغرفة زرنا

 
ً
 .مهدما

 هذا؟ ما الفقيد لزوجة قلت

 لقد. املقابل ا�حائط لطخت ال�ي الدماء ا�� أنظر . اطالقة م�ان :قالت

  ،لنا املقابلة الدار  من قناص ر�ھض
ً
 أسھر  اخ��قت فلقد الضر�ة، لقوة ونظرا

 .. جبينھ من وخرجت ا�خلف من

  واستطعت ،الرصاصة ع�� العثور  بمحاولة �� �سمح أن رجو��ا
ً
 فعال

 ةغاي �� الفقيد زوجة �انت .. مح��ف قناص أطالق أ��ا �� وتأكد ،اخراجها

 الفاتحة بمراسم واألكتفاء رهادا أغالق فرجو��ا واالرتباك الغضب

 .الرسمية
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 ملجيدا حسن ع�� من صدر  التنفيذ أمر  أن �� تب�ن للقضية تتب�� خالل ومن

  حينھ �� �ان والذي - العام األمن مدير 
ً
 .ا�جسدية التصفيات عن مسووال

 تنو�ھ:

  �� اوردت وقد قتل، قد طارق حمد العبدهللا أن السائد األعتقاد
ً
 سابقا

 .هللالعبد اغتيال كيفية عن“ املوت محطة“ كتابھ �� الدليمي مزهر  ماذكره

 ،قتل قد أنھ اكدوا وان ،�عد �شره الفصل ذلك ع�� املعلق�ن �عض لكن

 .الدليمي ماكتبھ �حة نفوا فا��م

 لألسف لكنھ مازن  نجلھ �ان احدهم

 قتل وملاذا كيف لنا يو�ح لم

 مح��ة زالت ال  ا�حادثة تلك  .العبدهللا

 �ان أن هو  ا�ح��ة ومصدر  ،نظري  ��

  صدام الرئيس
ً
 من التخلص �� راغبا

 � خ� واعالن قتلھ تم ملاذا ،العبدهللا

 مرة؟بمؤا ي��م لم ملاذا �انتحار، وفاتھ

 السلطة رجال من كغ��ه ويعدم

 أخراج من أسهل طر�قة ف�ي السابقة

 .أنتحار كعملية وفاتھ

 جر�دة من قديم عدد هنا املرفق

 طارق  وفاة عن خ��  فيھ ا�جمهور�ة

 الصناعات وز�ر  العبدهللا حمد

 مؤسف �حادث“ كنتيجة ا�خفيفة

  �ان أنھ ا�خ��  ويعلن“
ً
 ةولف��  مصابا

  .الكآبة ومرض عضال بمرض طو�لة
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 الدراجي شفيق

 .الدرا�� شفيق الثورة قيادة مجلس سر  أم�ن

 

  �ان
ً
 منصب شغل .عارف الرئيس عهد �� العسكر�ة لالستخبارات مديرا

 املجلس من استبعد ١٩٦٨ عام انقالب �عد الثورة قيادة مجلس سر  أم�ن

  وع�ن ١٩٧٨ عام ��
ً
 عام �� �غداد �� للتحقيق واستد�� السعودية �� سف��ا

 يةأجنب دول  مع التخابر  ��مة توجيھ �عد واالعتقال للتحقيق وخضع ١٩٨٢

 يلوتنك �عذيب ا�� �عرض .العرا�� ا�جيش عن عسكر�ة معلومات و�سر�ب

  �عا�ي �ان وهو 
ً
 حھسرا أطلق وقد القلب �� وهبوط السكر  ارتفاع من أصال

 .ذلك �عد وتو�� الكالم ع�� قادر  وغ��  مشلول  نصف وهو 
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 املفتي الوهاب عبد

 ١٩٨٦ عام �� أعدم: املف�ي الوهاب عبد العاصمة أم�ن

 

 الرئيس قلده حيث ١٩٨٦ عام الثا�ي �انون  ١٥ بتار�خ التلفز�ون  �� ظهر 

 املرسوم �� جاء. األهوار �� القصب قص حملة �� لدوره افدينالر  وسام

 “ ا�جمهوري
ً
 الوهاب عبد أبداها ال�ي وا�جليلة املخلصة ل�جهود تقديرا

  تخوض و�� البطلة املس�حة القوات معاونة �� لطيف محمد
ً
 عادلة حر�ا

 
ً
 العنصري  األيرا�ي العدو  ضد وكرامتھ وعزتھ العظيم العراق عن دفاعا

 
ً
 الدستور  من وا�خمس�ن الثامنة املادة من“ ز“ الفقرة أح�ام ا�� واستنادا

  والفقرة
ً
 ١٩٨٢ لسنة ٩٥ رقم األوسمة قانون  من ا�خامسة املادة من أوال

 وسام العاصمة أم�ن لطيف محمد الوهاب عبد منح ات هو  بما رسمنا

  اليوم ذلك �� ومنح“ املد�ي النوع من الثانية الدرجة من الرافدين
ً
 أيضا

 أال  عزل  مدني�ن“ فقال ذلك التكر�م حفل �� الرئيس تحدث.ال�جاعة طنو 
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 أمام يذهبون  و�القضية و�الوطن با� قلو��م �عمر  الذي األيمان من

 �نللمقاتل جيدة رمي ساحة يوفروا ح�ى القصب يقصون  الدفاعية املواضع

 وا�حجابات ا�حجابات أال  امامهم وليس خلفهم األرض ع�� أو  السداد ع��

 ع�ن يكونوا ح�ى الدفا�� املوضع أمام يخرجون  العسكر��ن من قلة هم

 وقنص ا�خفيفة لالس�حة ح�ى و�تعرضون  أمام ا�� الدفا�� املوضع

 “ .. القناصة

 

 يفك ويشاهدون  العرب املهندسون  لو�أ�ي اتم�ى“ وقال صدام بحقھ أيضا:

 “ ..  اشتغلتم

 أن �ستطيع ال  ،محتاج أنھ �� و�قول  عر�ي أو  صديق يزورنا �ان عندما“ 

 ووسام ال�جاعة نوط منح �� واحدة قضية أال  ،ير�د ما و�عطيھ نرده
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  �حيح فانا ،الرافدين
ً
  انكم با� أشهد ولكن ��ما جدا

ً
 �ستحقون  جميعا

 .“ ال�جاعة نوط

 ةست �عد جمهوري مرسوم صدر  التكر�م ذلك ورغم تلك الثناء �لمات رغم

 املسؤولية أمانة خيانتھ لثبوت“ العاصمة أم�ن منصب من بطرده أشهر 

 .ذلك �عد ليعدم“ الدولة أموال ع�� املحافظة �� الشر�فة ومستلزما��ا

 كزار ناظم

 .١٩٧٣ عام أعدم العام األمن مدير  كزار  ناظم

 كتابھ �� العلوي  حسن كتب عنھ

 ناظم“ “ السر�ة املنظمة دولة العراق“

 ��ء الذي الصنا�� املعهد طالب كزار 

 ا�حدود ع�� عسكري  تقلمع ا�� بھ

 وخرجنا ١٩٦١ عام االيرانية العراقية

 شباط ٨ انقالب �عد فتوجهت سو�ة

١٩٦٣  
ً
 حيث ا�حزب جر�دة عن باحثا

 ناظم وذهب اليومي عمودي مع اقيم

 اتخذت ال�ي التحقيق هيئة ا�� كزار 

 �� �ان دجلة ��ر  ع�� مب�ى �� م�ا��ا

  يحمل وهو  الدهشة مشهده اثار  لقد �غداد والة الحد دار  االصل
ً
 لھاست تابوتا

 فتھغر  ا�� يدلف ان قبل ساعة نصف بھ وم��ى الرشيد شارع �� حانو�ي من

 ناملعتقل� مجاميع ساعة من اقل �عد لتخرج ثم التحقيق هيئة �� ا�خاصة

 ان عد� الت�جيل اجهزة ع�� اع��افا��م تفريغ عارض�ن املب�ى، باحة ا��

 !اسابيع الثةث من ألك��  التعذيب رجال قاوموا
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 �� نصف�ن ا�� ا�شطر  وقد التابوت بحمل مساعديھ امر  فقد كزار  ناظم اما

 .جثة نصف ،منھ نصف �ل

 فاقھر  ب�ن سيا��ي معتقل اصلب �ان انھ �عتقد من كزار  ناظم استد�� لقد

 اءالغط اغلق ثم التابوت �� وادخلھ وجسده و�ديھ رجليھ حول  ا�حبل ولف

  املوقوف�ن من مرأى ع�� ملنشار با وسطھ من وقطعھ باملسام�� 
ً
 .جميعا

  تمنحھ السر�ة املنظمة معاي��  �� هذه كزار  ناظم تجر�ة
ً
 نا اختصاصا

ً
 دفع درا

  يختاره ألن حس�ن صدام
ً
 عسكري  لواء رتبة و�منحھ العام لالمن مديرا

 جن�ال اول  هو  هذا. والشرطة ا�جيش �� والعقداء العمداء قامات لھ تنح�ي

 .“ سنوات بأر�ع صدام يحملها ان قبل الرتبة يمنح املنظمة جن�االت من

 قالھ ما با�� إ�� عاد كزار  اسم أوردت �لما“ أيضا عنھ شر�ل غسان وكتب

 العرا��، الشيو�� ل�حزب السابق العام األم�ن محمد، عز�ز  أعوام قبل ��

 بالكبا يتناول  كزار  شاهدوا الشه�� “ ال��اية قصر “ �� �جناء أن ومفاده

 
ً
 .“ يحتضر �ج�ن عنق ع�� نفسھ الوقت �� برجلھ ضغطو� مبت�جا

 و�صفهم القسوة م����م األ�خاص من مجموعة حولھ كزار  ناظم جمع

 هارون ع��م كتب �عقو�ة �جن �� لھ زمالء �انوا باالنحراف الكث��ون

 لھ مساعدين ثالثة ع�ن“ ٢٠٠٢ تموز  ١٢-٦ بتار�خ املوتمر  جر�دة �� محمد

 مدينة جوار  الصرائف �� سكنة من نجانف ناصر  ،املط��ي  حسن وهم

 لطعنھ سنوات ثالث �جنھ أثر  �عقو�ة �جن �� كزار  وزامل الوشاش

 
ً
 �جنة وضمت املوصل مدينة من الشكرة وسالم �شقيقتھ تحرش �خصا

  و�ان رضوان برهان م��م عرف أعضاء التحقيق
ً
 كشمولة عائلة لدى خادما

 مالكر� عبد األسبق العمل وز�ر  بتعذيب قام غنم را�� وهو  البطل ومحمود

 لم�ج �شال األعور  وعبدهللا ،وضيع قزم بأنھ ،مرة ذات وصفھ الذي ،ها�ي

 من وهما ومحمود صباح الشقي�ن الشقيق�ن من و�ل �غداد شرطة ��

 ��زام وصباح ،األعظمية سينما �� مستخدم�ن �عمالن و�انا الصليخ سكنة
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 املالزم أسم يحمل �انو  اللغات معهد من تخرجھ رغم العمل عن العاطل

  ويعينھ صدام ��حبھ إن قبل يوسف
ً
 حميد شاكر  ا�� اضافة ،لھ مرافقا

 السيدب و�لقب املشهدا�ي طھ و  ،زه�� املالزم ا�حر�ي واسمھ البياع سكنة من

 .“ العامة األمن �� األخ��ان ويعمل جميلة �� سكنة من داوود وسلمان

 تزعمها أنقالبية اولةمح �� ١٩٧٣ عام تحقيق دون  ومن �سرعة أعدم

 .أخر فصل �� ال��ا سنتطرق 

 

 أمني أمحد طاهر

 دائرة ا�� �عد فيما تحول  الذي العامة العالقات مكتب أعضاء أحدوهو 

 طلعأ فيھ الرئيس صرخ. املخابرات مدير  معاون  منصب تو�� حيث املخابرات

 دميعل املخابرات عناصر  من عنصر  ليقوده األستثنائي األجتماع ��!  أطلع

�� ٨/٨/١٩٧٩. 

 قا�خال عبد مع بالتآمر  املجموعة تلك مع أ��م أم�ن أحمد طاهر  أن املفارقة

 �ان أم�ن أحمد طاهر  أن �� واملفارقة ،صدام الرئيس ضد السامرائي

 
ً
 كزار  ناظم محاولة �عد ١٩٧٣ عام ش�لت ال�ي ا�خاصة املحكمة �� عضوا

 أن أي ،السامرائي ا�خالق عبد بحق األعدام حكم املحكمة تلك واصدرت

 ،الرسمية الرواية حسب ؛ عاد باالعدام امل��م ع�� حكم الذي القا��ي

 ونفس الساعة بنفس امل��م ذلك مع أعدامھ ليتم امل��م ذلك مع وتآمر 

 !الساحة
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 الرباك فاضل

 عش��ة من ينحدر :١٩٩٣ عام �� أعدم ال��اك فاضل العام األمن مدير 

 و�انت السوفي�ي األتحاد من وراةالدكت شهادة ع�� حصل ،)البيجات(

 ضد الكيال�ي عا�� رشيد حركة �� ودوره العرا�� ا�جيش عن اطروحتھ

 العام لالمن مديرا ع�ن. هناك عسكر�ا م�حقا �ان ح�ن ١٩٤١ عام اإلنجل�� 

 ادور  ولعب السبعينات أواسط ��

 با�حز  عناصر  تصفية �� رئيسيا

 الدعوة حزب وعناصر  الشيو��

 منصب �� ع�ن. شديدة و�قسوة

 هشام تو�� �عد املخابرات رئيس

 ��ةقص لف��ة املنصب ذلك الفخري 

 الرئيس شقيق برزان أ�عاد �عد

 ذلك عن أ�عد. املنصب ذلك من

 عام وأعتقل ١٩٨٩ عام املنصب

 لصا�ح التجسس ب��مة ١٩٩١

 عذب أنھ و�قال الشرقية أملانيا

 لھ خادما �ان �خصا قبل من

 .للمخابرات مديرا �ان ح�ن

 رقيةالش البوابة حطام“ كتابھ �� السامرائي وفيق ذكر  واعدامھ اعتقالھ عن

 مت صدام خالة أبن العزاوي  صلفيج فاضل و��ن بينھ �خالفات نتيجة“

 ر صاب والفر�ق �امل وحس�ن الدوري عزة برئاسة تحقيقية هيئة �شكيل

 �ةا�جمهور  رئيس مستشار  منصب ا�� ال��اك فاضل اثرها ع�� نقل الدوري

 أملانيا لصا�ح التجسس ب��مة �عدها أعتقل ثم القومي األمن لشوون

  صدام حضر  وقد الشرقية
ً
 واقتيد ،أقار�ھ فيھ جمع العوجة �� مجلسا
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 ةنتيج البنية م��الك القوى  م��ار - املجلس من جانب ا�� ال��اك فاضل

 ؟األعدام غ��  كهذا يخون  الذي ماجزاء صدام لهم وقال -والتعذيب ال�جن

 امل�ان خارج واقتيد .. النطق ع�� ح�ى �ساعده وضع �� فاضل كني ولم

 .“ ... ليعدم

 فاضل حممد

 املخابرات“ العامة العالقات مكتب ومدير  قطر�ة قيادة عضو  فاضل محمد

 . ١٩٧٣ عام كزار  ناظم مع أعدم“

 فاضل عبداهللا

 ١٩٩٦ عام قتل فاضل عبدهللا الدينية والشؤون األوقاف وز�ر 
ً
 �� اغتياال

 .�غداد شوارع دأح
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 السامرائي املنعم عبد

 .١٩٨٦ عام أعدم السامرائي املنعم عبد النفط وزارة وكيل

 طلفاح اهللا خري عدنان

 يكو��� الهل طائرتھ تحطم حادث �� مصرعھ لقي: هللا خ��  عدنان -الدفاع وز�ر 

 . أخر فصل �� عنھ ملحة وسنعرض. ١٩٨٩ عام ��

 

 كريم وهاب

 �عد مدبر  بحادث قتل شباط ٨ �� مساهم قطر�ة قيادة عضو  كر�م وهاب

 ١٩٦٨ �عد خارجية وز�ر  أول  رأسهم ع�� كث��ين أ�خاص بقتل هو  �لف أن

 .ا�حا�ي ناصر  الدكتور 
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 كردي جبار

 مناض�� من عدد باغتيال ت�ليفھ �عد قتل اشقائھ من وعدد كردي جبار 

  �ان .الوطنية ا�حركة
ً
  صديقا

ً
 .حس�ن صدام من مقر�ا

 الرزاز منيف

 �حزب أنتمى القاهرة، طب �لية خر�ج ،دمشق مواليد من الرزاز  منيف

 حزبل� عاما أمينا وانتخب األر�عينات �� البعث

 ثم دمشق ا�� فانتقل ١٩٦٥ عام لعفلق خلفا

 ع�ن ١٩٧٧ عام ��. ١٩٦٧ عام األردن ا�� عاد

 �غداد ا�� فانتقل ل�حزب مساعدا عاما أمينا

 . عمان من

 أثر “ املنصب ذلك من ن�� ١٩٧٩ عام أب ��

 الدولة رئاسة ع�� حس�ن صدام استيالء

 اع��اضھ أثر  جاءت التنحية.العراق �� وا�حزب

 دتأ وال�ي صدام افتعلها ال�ي املسرحية ع��

 حس�ن عدنان ف��ا صفي ال�ي أب مجزرة ا��

 ا�خالق وعبد عا�ش ومحمد ،محجوب ومحمد

 .. وغ��هم السامرائي

 ور وف استثنائي قومي موتمر  وعقد ،ا�حزب دستور  ا�� بالعودة الرزاز  طالب

 زاز الر  حياة ع�� فأبقى صدام وتنازل  ،أعتقل املطالب ��ذا صدام مواجهتھ

 
ً
 ر�ةح أق��ى �انت ببغداد من�لھ �� عليھ ا�ج��ية األقامة بفرض مكتفيا

 .بالثاليوم مسموما مات أنھ وقيل ١٩٨٤ عام تو��. “ ا�حزب مفكر  ��ا يتمتع

٥۲٥ 
 



 اهلزاع عمر

 البكر  ع�� محسو�ا والئھ و�ان ١٩٦٣ عام انقالب �� شارك تكر��ي ابطض

 نأ وق��ا وقيل املراقبة تحت وضع. البكر ازاحة �عد التقاعد ع�� فاحيل

 مع أعدم .. األب مجهول  صدام أن وقولھ للرئيس انتقاده لھ �جلت امراة

 . بالبلدوزرات ال��موك �� �� داره وهدمت. لسانھ قطع �عد ولديھ

 الكمايل يقشف

 القيادة عضو  الكما�� شفيق

 وشاعر  والقومية القطر�ة

 النشيد �انت شعره �لمات

 .السابق الوط�ي

 مدينة �� ١٩٢٩ عام �� ولد

 �ا� أنتمى ،السور�ة كمال البو 

 اواخر  �� البعث حزب

 �لية من وتخرج ،االر�عينات

 العر�ية اللغة قسم األداب

  �ان ،١٩٥٥ عام
ً
 �� هار�ا

 عن صدام الرئيس مع القاهرة

 صدامو  البكر  عرفت هكذا كتابھ �� قدوري فخري  الدكتور  ذكر  الف��ة تلك

  �ان عندما“ 
ً
 الوط�ي األتحاد لرئاسة ر�ح القاهرة �� للماجست��  طالبا

 ع�� دامص حصل فيما باالك��ية الطالب فانتخبھ ،هناك العراقي�ن للطلبة

 !فقط صوت�ن
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 �غداد راديو  من الشعب ع�� البكر  تاله الذي األول  البيان شفيق صاغ

 ١٩٦٨ تموز  ١٧ صبيحة

 األذاعة دار  ا�� تموز  ٣٠ �عد األو�� الوزارة �ش�لية قرار  بحمل شفيق و�لف

 .الشباب وزارة حقيبة هو  و�سنم ألعالنھ

  ع�ن وقد
ً
 منھ واخرج ١٩٦٩ الثا�ي �شر�ن �� الثورة قيادة مجلس �� عضوا

  وع�ن بالشبا وزارة من اعفي كما ،١٩٧٠ عام
ً
 يبق حيث أسبانيا �� سف��ا

  �عيينھ جرى  ثم ،١٩٧١-١٩٧٠ للف��ة مدر�د ��
ً
 من واعفي لالعالم وز�را

  وع�ن ١٩٧٢ ايار  أواسط املنصب
ً
 التا�ع ال��بو�ة الشوون مكتب �� عضوا

 .الثورة قيادة ملجلس

  �ان ح�ن
ً
  أسس واالعالم للثقافة وز�را

ً
 اصدرت ال�ي األطفال لثقافة دارا

 القومية الفرقة بتشكيل وامر  العراقية األز�اء دار  وا�شأ مجل�ي مجلة

 دباءاأل  التحاد العام واالم�ن العراق أدباء اتحاد رئيس �ان .. الشع�ي للرقص

 .عر�ية أفاق تحر�ر  ورئيس العرب والكتاب

  عنھ وكتب
ً
 ل�سل عندما“ “ السعادة فندق“ كتابھ �� العطية جليل أيضا

 ،التصفية الئحة ضمن الكما�� �ان ١٩٧٩ عام ر�ةا�جمهو  رئاسة ا�� صدام

 �حي��ا وراح ا�حديث، العراق شهدها علنية مجزرة أك��  من بأ�جو�ة ونجا

 .ا�حاكم ل�حزب ا�حقيقي�ن القادة خ��ة

  نفسھ ووجد ،الكما�� ا��ار 
ً
 للرئيس ركيكة مديح قصائد لكتابة مضطرا

 !ا�جديد

 ألمنيةا السلطات �انت بينما صدام تمجيد �� قصائده �غنون  املغنون  وراح

 أثار  مما وال�جون، املعتقالت �� وتزجهم املواطني�ن من األلوف تقمع

 .األجتماعية م�انتھ ومقدري  محبيھ واستغراب است�جان
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 دار  الدارة انزوى الف��ة هذه ��

 أعراض و�دأت عر�ية أفاق

 والقلب والسكر  الضغط

 �� بالغة صعو�ة ووجد تتناهبھ

 حنصائ ع�� بناء - التدخ�ن ترك

 ما ل�ل يتألم و�ان -األطباء

 اليزال بينما العراق داخل يجري 

  يحمل
ً
  منصبا

ً
 العضو  :هو حز�يا

 ! القطر�ة للقيادة املساعد

 يقشف العتيق بصديقي التقيت

 ز�اراتھ أحدى أثناء الكو�ت ��

 احتفظ كعاد�ي وكنت البحر، ع�� تطل مقهاة �� بھ انفردت ،لها

 كتبت �عرب أبا ملاذا -:سألتھ.املحزنة الف��ة تلك �� ه�شر  مما بقصاصات

 
ً
 �� سكبنف تلق��ا محجلة قصيدة �� تقول  .صدام �� ا�حقيقي لرأيك خالفا

 “ عينيك؟ �� هللا رأيت“، �غداد تلفز�ون  ��

 �فواع� الشديد الط�ي املنع رغم -سيجارة ونفث عينيھ من الدموع سقطت

��  
ً
 موعد تحديد سوى  يبق ولم ات،التصفي الئحة ع�� أسمي -:قائال

 .ماضيھ �عرفون  ممن أمثا�� وع�� ع�� حقده �عرف وانت ،التنفيذ

 العيش يمكنك أنت حيث أبق -العراق خارج أالن أنت:لھ قلت

  فكرت لقد. .. واسر�ي؟:عميق بحزن  أجاب�ي
ً
 عرفأ ولكن�ي ،باالبتعاد كث��ا

 .“ .. �لها عائل�ي سيبيد أنھ

 بات ا�حكم أن �سنوات رحيلھ قبل شفيق أدرك“ قدوري فخري  و�كمل

 ذعاناأل  سوى  يد من يكن لم لكن ،املر�رة وانتقاداتھ الرائھ العداء يناصبھ
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 جمع�ي لقاء أخر  ��. أعظم هو  مما خشية والدولة ا�حزب �� دوره النحسار 

 ا�حكم سياسات عن تحدث ١٩٨٢ حز�ران ٢٩ يوم ببغداد داره �� بھ

  تراقبان وعين�ن باال��ى م��ء بقلب الطو�او�ة
ً
 يا :�� قال. أتية سوداء أياما

 لمو  ،الظالم �� �� يحاك ما تجنب أال  �� �عد ولم الص��  نفذ لقد ،فخري 

 أ�ح حديثھ ختام و��! مرتاح بضم��  عمان �� بالبقالة العمل ح�ى ��م �عد

  ،�غداد ا�� العودة �عدم ع��
ً
 .م�ائد من األخر  أنا ضدي يدبر  قد ملا دفعا

  سبقوه الذين الرفاق ا�� ينظر  ال  صدام أن“ �علم شفيق �ان
ً
 �ا� انتماءا

 راءاط �� ،شعره فاستخدم الرضا، �ع�ن أجتماعية بم�انة و�حضون  ا�حزب

 عھدف الذي الباهض الثمن فدفع ��يء �� يجده لم هذا لكن والنظام صدام

 
ً
 .“ بھ �حقوا والذين السابقون  غاليا

  القبض العراقية األمن ةأجهز  ألقت ١٩٨٣ تموز  شهر  أوائل“ ففي
ً
 ع�� أوال

 من�لھ أمام -�غداد جامعة العلوم �لية �� الطالب -�عرب األك��  نجلھ

 .تنتظر �انت أمن سيارة ا�� واقتادوه

 لھ م�جل شر�ط �� يكمن السبب أن والتعذيب التحقيق أثناء ابنھ وعلم

 .رموزها و�عض بالسلطة ساخرة دعابات تبادل خالل زمالئھ �عض مع

 ،��يء فعل والده يتمكن أن دون  اسابيع األمن اجهزة أقبية �� األبن عقب

  األخر  �ان فقد
ً
  صدام قبل من عليھ مغضو�ا

ً
 األمن أجهزة قبل من ومراقبا

 .واملخابرات

 ما ل� أن لالع��اف ،التعذيب تأث��  تحت ،األبن اضطر  شهر  نحو  م��ي و�عد

  �ان امل�جل الشر�ط �� ردده
ً
 عد� الثالثة الساعة ونحو  والده من مقتبسا

 ��دف شفيق دار  ا�� املخابرات أجهزة توجهت ١٩٨٣ أب شهر  أيام أول  ظهر 

 .عليھ القبض القاء
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 أحدى ا�� أنذاك املن�ل  �� �ان من وجميع زوجتھ اقتادوا يجدوه لم وح�ن

 .الدار أمام األر�ع السيارات

 تخابراامل أن و�بدو  ،املوصل مدينة �� مايزال شفيق �ان الوقت ذلك ��

 فرددت ،قبض��ا من افالتھ خشيت

 .سور�ا ا�� الهرب نيتھ حول  اشاعة

 داد�غ �� املخابرات ا�� �شفيق ��ء

 عشرة ا�حادية الساعة عند

 الليل منتصف و��. مساء والنصف

 الزوجة سبيل املخابرات أخلت

 مأما وترك��ن األخر�ات واملحتجزات

 ...  ح��ة �� البناية

 ا�� لعودةا من املخابرات منع��ا

 و�قية بحجزه قرار  نتيجة من�لها

 .األخرى  امالكھ

 ع�� يصعب ال�ي املفارقات من

 �ان فيما أنھ استيعا��ا األ�سان

 مد وطن( العرا�� الوط�ي النشيد

 صباح يذاع) .. جناحا االفق ع��

 ومي �ل ا�حناجر  مالي�ن وتردده مساء

 نم ي�ن الكما�� شفيق مؤلفھ �ان

 .العراقية املخابرات �� العذاب

 شهور  ثالثة �عد سراحھ أطلق

 �لھمن �� املكوث ا�� ذلك �عد واضطر 

٥۳۰ 
 



 �� عضو�تھ وشطبت ،األعالمي �شاطھ ممارسة من منع أن �عد ،يبارحھ ال 

  ورد كما!  مشروع عذر  بدون  شهور  ثالثة لغيابھ الوط�ي املجلس
ً
 �� حرفيا

  املخابرات �� امضاها ال�ي الف��ة و�� ،الشطب قرار 
ً
 .مكرها

 �� صدام من تلقاها �ان ال�ي سيارتھ منھ �حبت السبحة تكتمل وح�ى

  وقتھ يم��ي فبات ،سابق وقت
ً
  كئيبا

ً
 .من�لھ �� من�و�ا

 تھاصاب األطباء اكتشف حيث �حية �غ��ات ا�� سراحھ أطالق �عد �عرض

 .وج��ة ف��ة أال  يحيا لن أنھ مؤكدين الدم �سرطان

 د��امساع أساس ع�� املخابرات �� دهوجو  أثناء حقنة تلقيھ زوجتھ ا�� أسر 

 �ساؤل  محل ا�حقنة هذه وظلت منھ �عا�ي �ان الذي الدم ضغط خفض ��

 .قص��ة ف��ة �عد وفاتھ ثم املعتقل مغادرتھ �عد ا�جميع

 

 

 �� جر�دة الزمان  مقالة لسعد ال��از تتمة 
ً
 عن اعتقال شفيق الكما�� ووفاتھ مسموما

 

٥۳۱ 
 



 اجلنابي صاحل حممد وليد

 “ السر�ة املنظمة دولة العراق“ كتابھ �� العلوي  حسن كتب عنھ

  ا�جنا�ي وليد �ان“ 
ً
 عام �� استد�� ح�ن األبتدائية املدارس أحد �� معلما

١٩٦٨  
ً
 بنقابة مرتبطة الفلسطينية فتح منظمة لدعم �جنة �� عضوا

. �جنةال عن األعالمي املسوول كنت حيث هناك التقنية العراقي�ن املعلم�ن

 قيلو  ال��اية قصر  �� املعتقل�ن مع التحقيق �جنة أعضاء أحد �ان لكذ �عد

 .ال��از الرحمن عبد �عذيب �� شارك أنھ

 

 ��ا �لفت ال�ي ا�خسيسة املهمات من واحدة“ ي�� ما العلوي  �حسن روى

 بلغ�يا فقد البلقان جبال ع�� وانا املغرب �� وانا أشباحها تطارد�ي وال�ي

 قصر  لمعتق �� التحقيق هيئة ا�� التعليم من نق�� بقرار  ا�حز�ي املسؤول

 ��مبي من معروفة �خصيات ضد ألتعذيب عمليات ع�� اشرفت وقد ال��اية

 ال��از الرحمن عبد

 ا�� و�ان ال��اية قصر  �� كزار  ناظم غرفة ا�� ليلة منتصف �عد دعيت وقد

 الكر�م وعبد حس�ن صدام بي��م من القيادة أعضاء من عدد جانبھ

٥۳۲ 
 



 فىمستش( التو�ثة مستشفى ا�� التوجھ كزار  ناظم ا�� وطلب خ��الشي

 من ميئوس بحاالت املصاب�ن من مر��ى أر�عة وجلب) الروئي التدرن 

  ا�حاضر�ن أحد ا�حال �� وقعھ بكتاب فزودت ،شفا��ا
ً
 مجلس من صادرا

 املر��ى من املطلوب العدد الختيار  املستشفى مدير  ا�� الثورة قيادة

 .هناك املجلس كتاب أترك ال  أن ع�� �� و�سليمهم

 عالقة افم املستشفى ا�� طر�قي �� وانا ع�� أختلط األمر  أن ا�جنا�ي يقول 

 هوالء الرسال �انت مهم�ي بأن أفكر  ولم السل بمر��ى التحقيق هيئة

 أو  جديدة أجهزة أن يق�ن ع�� كنت لك�ي ا�خارج �� للمعا�جة املر��ى

 أن �� يكن ولم املر��ى هوالء ع�� ستجرب االع��افات لن�ع جديدة أساليب

  ذلك من ��يء عن أسأل
ً
  ا�حزب لطقوس اذعانا

ً
 ناقش ثم نفذ بمبدأ وال��اما

 .التنفيذ �عد أسأل أن حقي من يكون  ال  وقد انفذ أن ع�� و�ان

 اناو  النافذة خارج رأ��ي أمد كنت روفر  الند سيارة �� باملر��ى عدت حينما

  طائشة �سرعة السيارة أسوق 
ً
 �ىح بأنفا��ي انفاسهم تختلط ات نم خوفا

 من بصف ففوجئت الفجر  خطوط تو�حت وقد املعتقل ا�� دخلت اذا

 ق�ناملنش والبعثي�ن العرب القومي�ن من وهم العيون  معصو�ي املوقف�ن

 املعتقل �� مكتبھ �� مايزال حس�ن صدام و�ان ال��م يتحدث كزار  ناظم فبدا

 يء�� �سرب فاذا عنكم األفراج اقررن اننا( العملية تنفيذ خطوات ينتظر 

  الينا فستعودون  هنا حياتكم عن
ً
 ميصيبك ما مسوولية وستتحملون  حاال

 �ناملوقف ا�� حديثھ وواصل بالتقدم األر�عة املر��ى ا�� واشار ) عقاب من

 .!فيھ الرفاق ليبصق فمھ واحد �ل يفتح أن �عد سيودعهم بأنھ

 نع احدهم فاستفسر  ��م وعدت كزار  ناظم ماطلبھ فنفذوا املر��ى وتقدم

 صاحب فقال للمعا�جة ل�خارج ارسالكم قرر  ا�حزب أن فقلت ذلك سبب

 امأجس من املرض ننقل ل�ي فقلت أفواههم؟ �� اذا بصقنا وملاذا السؤال

 راءفق مواطنون  وانتم وا�جواسيس ا�خونة أجسام ا�� الطيب�ن املواطن�ن

٥۳۳ 
 



: واوقال ا�جميع ففرح الوطن أعداء األثر�اء هوالء ليعيش تموتوا أن اليجوز 

 .ينصركم هللا

 �� اقوالبص السل بمر��ى فكروا كيف :األف�ار هذه تأت��م أين من فسألتھ

 نذاكا ا�خارجية وز�ر  الشيخ�� الكر�م عبد أف�ار  هذه :قال املعتقل�ن؟ أفواه

 ضاياق �� الطبية معلوماتھ �ستخدم وهو  الطب �لية �� السابق والطالب

 .القبيل هذا من

. التحقيق ��يئة عملھ �� األستمرار  �ستطيع �عد لم أنھ ا�جنا�ي وليد ضيفي

  فقدم
ً
 امل�حقيات أحدى �� الرسالھ �س�� بأن كزار  ناظم ا�� التماسا

 لم لكنھ املغرب ا�� وصل وهكذا ،العراق خارج التجار�ة أو  ال�حفية

  ا�جنا�ي وليد ع�ن �غداد و��.ال��اية قصر  ذكر�ات من يتخلص
ً
 دير مل معاونا

  ا�جنا�ي أصبح العراقية األنباء و�الة عام
ً
  مديرا

ً
 صدر ت ال�ي الثورة لدار  عاما

 األسبو�� األجتماع �� أخرى  مرة فالتقينا ،اليومية ا�حزب جر�دة ع��ا

 قدو  حس�ن صدام ي��أسھ والذي القومي واالعالم الثقافة ملكتب املوسع

 م�انھ ا�� واشار  سميكة بنظارات اللون  أسمر  غائب رفيق عن مرة سأل

 .ا�جنا�ي وليد هو  الرفيق هذا أن لھ فقيل

 تھأخ��  األجتماع حضور  و��ن بينھ حال الذي سفره من ا�جنا�ي عاد وعندما

 تحضر  وانت ح�ى �عرفك يكن لم والذي النائب السيد استفسار  عن

 يدالس يقصد ماذا :وقال ا�جنا�ي وليد فذعر  األسبوعية املكتب اجتماعات

  عام قبل �عيي�ي قرار  أصدر  الذي هو  نھأ .. النائب
ً
 �عد الثورة لدار  مديرا

 لثورةا دار  أوضاع ملناقشة املا��ي األسبوع �� عليھ مررت وقد لھ مقابل�ي

 :ا�جنا�ي وليد قال .. روعھ هدأ وح�ن.ا�خارج ا�� سافرت اثرها ع�� وال�ي

  أن
ً
 :لتق؟أفعل فماذا �ي معرفتھ حس�ن صدام تجاهل وراء أعرفھ ال  شيئا

 .األمر عليھ التبس قد النائب السيد يكون  وقد مخاوف هذه

٥۳٤ 
 



 صدام يكون  وقد. ال��اية قصر  �� بدوري يتعلق األمر  أن..  ال  :وليد قال

 
ً
 ١٩٦٦ عام ا�حز�ية املوتمرات أحدى �� معھ �� سابق موقف من مستاءا

  املسدس موقع حيث خاصرتھ ا�� صدام فأشار 
ً
. �� املوضوع اتركوا:قائال

  �عنف عليھ فرديت
ً
  أن:قائال

ً
 سياسية ونظر�ة قديمة تنظيمات لھ حز�ا

 تجر�ة اولدين. باملسدس عليھ القضاء �ستطيع ال  الشيو�� �ا�حزب وتجر�ة

 ثقفيمل تناط أن يجب بالشيوع�ن عالقتنا أن واضفت ننجح فلم معھ سابقة

 .ا�حزب

 الكمال الوظيفة من تفر�� سأطلب قال ثم حديثھ عن ا�جنا�ي وتوقف

 أمام التجعل�ي صغ��ة وظيفة ا�� األنتقال أو  ا�جامعية دراس�ي

 لدراسة وتقدم الصناعة وزارة ا�� ا�جنا�ي وليد انتقل وهكذا.الضوء

 .املاجست��

 دا�خل قاعة �� اسمهم الرئيس قرأ الذين األ�خاص أحد ا�جنا�ي وليد �ان

 تلك من أب �� بالرصاص ليعدم الرئيس ضد ومتامر  كم��م ١٩٧٩ عام

 .ألسنة

 فاضل بدن

 حكم فيھ نفذ العراق �� العمال نقابات اتحاد رئيس شباط ٨ �� مساهم

 . ٨/٨/١٩٧٩ �� األعدام

 

 

٥۳٥ 
 



 العزاوي أمحد

 فاشلة محاوالت عدة �عد ١٩٧٥ عام �� قتل

 عام �انت أهمها ،األمن أجهزة قبل من الغتيالھ

  �ان. سيارتھ فجرت عندما ١٩٧٤
ً
 قيادة �� عضوا

 عام القومي ل�حرس العامة قيادةوال �غداد فرع

 والقطر�ة القومية القيادت�ن عضو  ثم ،١٩٦٣

 
ً
 لعب ،البعث �حزب العسكري  للمكتب ومسؤوال

 
ً
  دورا

ً
 شباط ٨ معركة وتنفيذ التحض��  �� كب��ا

 .�غداد �� ١٩٦٣

 الطالب بشري اللواء

  و�ان ابنھ مع أعدم
ً
 �� ا�جمهوري ل�حرس أمرا

 . اعال��ا عد� شباط ٨ �� وساهم عارف عهد

  الذهب رضا حممد جعفر

 .ال�جن �� قتل ومحافظ مصرف مدير 

  العيد جعفر

  قتل مور�تانيا �� وسف��  احتياط قطر�ة قيادة عضو 
ً
 ومبالثالي مسموما

 .. األيرانية -العراقية ا�حرب اعالن �عد مباشرة

 

٥۳٦ 
 



 احلديثي الباقي عبد سعيد كردي

 مرت��ى أخوه ١٩٨٢ عام غر�ب أبو  �جن �� قتل البعث حزب �� قيادي

 . خارجية وز�ر  ا�حدي�ي

 طامح كتابھ �� السامرائي وفيق ذكر 

 اليوم نفس ��“ الشرقية البوابة

 مرت��ى شقيقھ فيھ تو�� الذي

 كردي من ال�جانون  طلب ا�حدي�ي

 الغناء ،األخر هو  ال�ج�ن ا�حدي�ي

 امليت أخيھ رأس ع�� والرقص

 .وحولھ

  الشعالن حمسن

  �ان
ً
 .أعدم،الفالحية عياتل�جم رئيسا

  �ان
ً
 نالفالح� مكتب �� للرئيس رفيقا

 �عد القاهرة من الرئيس عودة عند

 استمرار  ب��مة أعدم .١٩٦٣ عام انقالب

 أحد شقيق مع لھ قديمة عالقة

 خال  سابق وقت �� باالعدام املحكوم�ن
ً
 فا

 لعوائ بمقاطعة تق��ي ال�ي للتعليمات

 .املعدوم�ن

 

٥۳۷ 
 



  اجليالوي رضا حممد

 صلةمتوا سنوات أر�عة ضده التعذيب ومورس ال��اية قصر  �� أعتقل �ع�ي

  سراحھ واطلق
ً
 ملصدا ا��امھ �سبب وذلك ،الشوارع �� يدور  أسمھ ناسيا

 
ً
 امالع األمن مدير  مع مدبر  باتفاق املركزي  ال�جن من هرب بأنھ لوجھ وجها

 . محسن رشيد

  احلديثي صربي حممد

 . ١٩٧٩ عام أعدم ا�خارجية وزارة وكيل

  األعظمي ابراهيم وليد

  حي��ا �� و�ان ١٩٧٩ �� قتل �ع�ي
ً
  مديرا

ً
 .للب��ة شهرزاد ملعمل عاما

 اجلنابي رشدي حممد

 أعدم اعال��ا �عد شباط ٨ �� ساهم ا�جنا�ي رشدي محمد الركن العميد

 .١٩٧٠ شباط ��

  أيوب غازي

 ميةالتن وز�ر  ومعاون  السدة أسمنت معمل مدير  شباط ٨ �� مساهم �ع�ي

  ١٩٧٩ عام أعدم الصناعية

٥۳۸ 
 



 القدو رياض

 �غدادية عائلة من شباط ٨ �حركة أساس منفذ القدو  ر�اض العميد

 نضم العسكر�ة ال�لية دخل وا�جلود املصار�ن تجارة �� �عمل �سيطة

 القوات داخل البعثي�ن عدد لتعز�ز  ١٩٥٩ عام البعث شباب وجبة

 جتتزو  ،ا�حدي�ي مرت��ى مع ال�جن �� قتل فرقة قائد واصبح ،املس�حة

 .١٩٧٩ عام أعدم الذي محجوب محمد من أختھ

  السامرائي اخلالق عبد

 مسؤول �ان. ١٩٣٥ عام سامراء مدينة �� ولد

 عضو .ا�خمسينات �� ا�حز�ي صدام الرئيس

 ١٩٦٤ عام منذ البعث �حزب القطر�ة القيادة

 عام منذ ل�حزب القومية القيادة وعضو 

  أصبح .شباط ٨ �� ساهم .١٩٦٥
ً
 �� عضوا

 . ١٩٦٩ عام الثورة قيادة مجلس

 فلم بالن�اهة ا�حز�ي�ن أوساط ب�ن عرف

 تھمعيش �ساطة من �غ��  ولم منصبھ �ستغل

 لمو  ا�حز��ن من بمن�لتھ هم من الباق�ن فعل كما مسكنھ �غ��  أن فرفض

 .بيةخش بكرو�تات مؤثث بكونھ البعض وصفھ الذي البسيط أثاثھ يبدل

 لن�اهتھ الدنيا ا�حز�ية الكوادر  ا�جاب محط السامرائي ا�خالق عبد �ان

 دامص الرئيس وم��م العليا الكوادر  من البعض ارتياح عدم مثار  ذلك ف�ان

  بكونھ فوصفوه سمعتھ �شو�ھ ا�� فسعوا
ً
 مل حيث للبساطة متصنعا

 البانق �عد ��ا بالتنعم مشارك��م وعدم السلطة الغراءات رفضھ يفهموا

 . ١٩٦٨ عام

٥۳۹ 
 



 �� ا�خالق عبد مثل يبق أن الصعب من �ان

 والرافض املادية الغرائ��ا وهوالرافض السلطة

 
ً
 مواجهة �� والقسوة التصفيات ألسلوب أيضا

 �ان“ عنھ العطية جليل كتب. ا�حزب خصوم

 الوحيد البع�ي القائد - السامرائي ا�خالق عبد

 بمقدرات صدام يتحكم أن خطورة و�� الذي

 مت والعراقي�ن العراق
ً
 أداة ال��اية قصر  خذا

 �� مقالة فكتب ،التصفو�ة مخططاتھ لتنفيذ

 السبعينات أوائل ا�حاكم ا�حزب لسان الثورة

 .ال��اية قصر  �� ا�حزب �جن :ف��ا رفض

 باعدام حكمھ فأصدر  ،��ا املع�ي أنھ صدام فهم

 .“ يؤ�ده من و�ل ،ا�خالق عبد

 أ��م عندما ١٩٧٣ عام ا�خالق عبد من للتخلص األو�� الفرصة سنحت

 اليسار�ة األطراف �عض فتدخلت باالعدام فحكم كزار  ناظم مع بالتأمر 

 فحشر  ١٩٧٩ عام ثانية الفرصة والحت. املؤ�د ا�� ا�حكم فخفف انذاك

 ا�خلد قاعة �� املجيد حسن ع�� وقف عندما املتامر�ن قائمة ضمن أسمھ

  فقال الرئيس من ا�حديث طالبا

 صغ��ة مالحظة عندي إنا

 ..  .  ع�� رفيق �عم صدام عليھ فرد

 نال �سبب أ��ا أظن ما ذكر��ا ال�ي الفقاعة هذه:املجيد حسن ع�� فقال

 دأر� وال  القيادة لوم أر�د وال  ا�خلف إ�� نرجع لو  ولكن نفسية انكسارات

 ام و�ل �حيح القيادة عملتھ ما �ل الن يكون  مهما احد أي وال  نف��ي ألوم

 ا�خالق عبد وجود لكن.مطلق إيمان �اب� ومؤمن�ن �حيح هو  ستعملھ

٥٤۰ 
 



 دو�عي أخرى  مرة ترجع الزم عناصر  اگو  الهوا �شتم �� هو  طاملا السامرائي

 أرجو  فآ�ي...  أخرى  مرة السامرائي ا�خالق عبد أعادة ع�� و�عمل الكرة

 يحاكم نأ وضرورة. .. املسألة لهذه تنب��ا مو  عفوا ..  . القيادة انتباه أو  تنبيھ

 .السامرائي ا�خالق عبد �عدم أن وضرورة السامرائي ا�خالق عبد مجددا

 !!! املجيد حسن ع�� طلب ع�� والثناء التصفيق صوت فتعا��

 �عد .. حچولكم ما مثل هو  ..  ا�خالق عبد حال أي ع��:صدام قال هنا

 عن األول  املسؤول آنا انو .  ..  . �لت ما أذا سر  أكتمكم ما..  نرحمو  ما أالن

 .�� السامرائي خالقا� عبد بقاء

 �حيح عملتھ والذي :حسن ع�� الرفيق عليھ ورد

 كون  ال  ونگول  ..  هذي البعثية القيم �ع�ي...  قيم ضمن و�لها:صدام فرد

  رهنخس الزم ما الصغ��هذا البع�ي هل �سببھ صغ��  �ع�ي نخسرنا خاف

 .“ ع�� رفيق ��ي أي من أك��  �� وا�حزب الثورة أمن قضية.. …ال �س..

 بحق األعدام حكم وصدر  املحاكمة وتمت التحقيق أكمل ال�حظة تلك ��

  �سأل ولم السامرائي ا�خالق عبد
ً
  �ان ممن أحدا

ً
 استطاع كيف عن حاضرا

  �ان وهو  بھ األتصال املتآمرون
ً
 توتح سنوات منذ انفرادي ��جن م�جونا

  اختياره �� يفكرون �انوا هم لو  وح�ى مشددة مراقبة
ً
 ر ذك كما لهم زعيما

 و أ سيوافق أنھ هذا فال�ع�ي حس�ن صدام اغتيال محاوالت كتاب �� برزان

 عبد أخرج.ب�حظة و�دان ��م��م بنفس محاكمتھ لتتم معهم متآمر  هو 

 �انوا ممن رصاصات عليھ واطلقت ٨/٨/١٩٧٩ يوم �� �جنھ من ا�خالق

 . ال��اية قصر  �� ما يوم بدفنھ هو  تنبأ حزب �� لھ رفاق

٥٤۱ 
 



  اجلاسم حسن فليح

 ا�حكومية مناصبھ من اعفي ،القطر�ة القيادة وعضو  للصناعة ز�ر و 

 ضو ع كونھ عليھ أمليت ال�ي األعدام أوامر  ع�� التوقيع لرفضھ وا�حز�ية

 أحداث عقب امل��م�ن األ�خاص ملحاكمة ش�لت ال�ي ا�خاصة للمحكمة

 .قسو��ا �� مغالية األح�ام اعت��  حيث ١٩٧٧ عام النص خان

 قال ا�جاسم حسن فليح أن“ القر�ة حكومة“ كتابھ �� ا�حسن طالب ذكر 

  صدام أن لھ
ً
 ةالقياد ا�� وصل كب��  �ع�ي من اسمعها �لمة أول “ و�� مجرما

  أناقش كنت أضاف ثم. العراق داخل و�� القطر�ة
ً
 �� اجتماعاتنا �� كث��ا

 ماعاجت �ل و�عد ا�خاطئة األف�ار  ع�� وأرد الوزراء ومجلس القطر�ة القيادة

 أترك محمد أبا يا :�� و�قول  بيدي يمسك الدوري محجوب دمحم �ان

 مث.رأسك يقطعون  وسوف نقدك، يتحملون  وال  مجرمون، هوالء ألن النقاش

  يضيف
ً
 هوالء من يحذر�ي محجوب محمد �ان هللا سبحان يا :قائال

 ليحف ��ملوا لم ولك��م. “ فقتلوه رأ��ي يقطعوا أن ع�� و�خ��ى املجرم�ن

 تھوأرد النار  عليھ واطلقت للسلطة تا�عة مجموعة ھفالحقت ا�جاسم حسن

 
ً
 صهرهات جثتھ و�قيت املقدادية مدينة �� البن�ين �عبئة محطة قرب صريعا

 .السلطة لبطش خشية أحد م��ا يق��ب ولم ،�امال يوما الشمس

  احملنة ناجي مدلول

  أصبح ،�غداد فرع قيادة عضو 
ً
 اخرها عر�ية، دول  عدة �� للعراق سف��ا

. الوجود عن واختفى صدام، الرئيس مع للتشاور  �غداد ا�� أستد��.دناألر 

 ص�� م ملعرفة العراق ا�� ز�اراتھ أحدى �� حس�ن امللك لدى زوجتھ توسطت

 التفتيش عن بالكف ون�حها يوم�ن �عد حس�ن امللك ��ا اتصل.زوجها

 .عنھ واالستفسار 

٥٤۲ 
 



 عمر صابر عصمت

 صابر  عصمت الركن خاصة قوات اللواء

 ا�حاج بارق  خاصة قوات اللواء ،عمر

 ساجت �امل الركن الفر�ق حنطة

 دسع كتاب �� ورد هوالء مص��  ا�جنا�ي

 حيث“ �علم من أخر  ا�جن�االت“ ال��از

 كبار  ضباط ثالثة الكو�ت من عاد“ ذكر

 قائد ساجت �امل الركن الفر�ق وهم

 �ع� سيطرت ال�ي العر�ي ا�خليج قوات

 ر عم بر صا عصمت الركن واللواء الكو�ت

 ومعاون  ا�خاصة القوات صنف مدير 

 بارق  الركن واللواء ا�خليج قوات قائد

 تلك أر�ان رئيس حنطة ا�حاج عبدهللا

 .. القوات

 طرةسي سقوط �عد العودة سبيل عليھ انقطع حيث البصرة �� األول  مكث

 ال��ما طلب حيث �غداد، فوصال  و�ارق  عصمت أما املدينة ع�� الدولة

 انا� لك��ما...  جديدة أخرى  مسوولية لتحمل كردستان ��ا الذهاب الرئيس

 اناو� واملذلة الهز�مة بمشاعر  محمل�ن عادا فقد ،مختلف نحو  ع�� يفكران

 نع اخر�ن ضباط أمام يتحدثان -�غداد ا�� البصرة من الطر�ق طول  ع�� -

 �� و���دد .. وتوقيتھ اال��حاب أسلوب وسوء .. الكو�ت احتالل خطأ

 ائعالوق هذه �� يرد ما نحو  مصرعهماع�� لقيا الضابط�ن أن شا�جي أوساط

 املتداولة؛

: فقال بارق  أما.. قادتنا ورطنا لقد :�غداد ا�� العودة طر�ق �� عصمت قال

 علمو ...  �غداد �� األك��  املهمة ننجز  أن أالن وعلينا ..  الكو�ت مهمة ان��ت

٥٤۳ 
 



 نم باال��حاب اا��مه ثم .. عل��ما فغضب الضابط�ن، بحديث الرئيس

 .للهالك عرضة جنودهما تارك�ن ال��ما األوامر  صدور  قبل الكو�ت

 القوات مدير�ة مقر  �� ليمكثا البالد شمال من الضابطان واستد��

 القصر  �� العشاء ع�� مدعوان ا��ما لهما يقول  من جاء ثم ا�خاصة

 �� قيدا قد و�انا حراسھ، من عدد مع الرئيس عل��ما دخل.. ا�جمهوري

 القوات بمال�س و�قيا ع��ما العسكر�ة الرأس أغطية وانزلت أيد��ما

 ..  ا�خاصة

  لست سيدي: بارق  فقال.. ا�خونة أ��ا ها: بالقول  و�ادرهم
ً
 جبان وال  خائنا

ً
  ا

 وانا .. ايران مع ا�حرب ابطال من أن�ي.. الرصاص أم معركة بطل أنا ..

 �ان .. ا�خونة نحن لسنا..  بارق  يا اسكت: عصمت فقاطعھ.. لك مخلص

 رادأف تناوب اللقاء بأن��اء.ال�حظة هذه من أيام قبل اتخذ قد اعدامهما قرار 

 كتلت�ن خرا ح�ى احشا��ما من الضابط�ن جسدي تفريغ ع�� ا�حرس من

 .“ بالدم غارق  �حم من

 �� الزمان جر�دة مع مقابلة �� أخيھ ذكر  فقد ا�جنا�ي ساجت �امل أما

 �� ١٩٩٨ عام األول  �انون  من عشر  السادس هر ظ �� شارك“ ٢٦/١١/٢٠٠٠

 ابنو  ق��ي ونجلھ صدام الرئيس حضره املتقاعدين الضباط لكبار  اجتماع

 ما��ي �� حدثت ومواقف صور  أستذ�ار  فيھ جرى  املجيد حسن ع�� عمھ

 عشرة ا�حادية الساعة و��. بال ذات قضية فيھ تطرح أن دون  من األيام

 األحتياط دائرة �� ساجت �امل ركنال الفر�ق مكتب ا�� حضر  والنصف

  �ان ال�ي القر�ب
ً
 مكتب مدير  حس�ن محمد حاجم الركن العميد لها مديرا

 ان� أنھ ابلغھ وح�ن عاجل، ألمر  صدام ملقابلة مرافقتھ اليھ وطلب ق��ي

 لبط كما .. األمر  وتنفيذ املناقشة عدم سألھ ساعة نصف قبل الرئيس مع

 الدائرة مب�ى من الفر�ق خروج وعند .. ال�خ��ي سالحھ حمل عدم اليھ

  وجده
ً
 .ا�خاص األمن جهاز  من �عناصر  محاطا

٥٤٤ 
 



 وح�ن .. علمها دون  أسرتھ عن يوم�ن الفر�ق لغياب شديد قلق ساورنا

 ،الرئيس مع خاصة مهمة �� أنھ أخ���ي ،غيابھ سر  عن مكتبھ مدير  سألت

 دائرتھ ادر غ أنھ سم�� ا�� تنا�� أن �عد خاصة قلقنا يبدد لم رده أن أال 

 عار��م من بضباط األتصال ا�� دفع�ي الذي األمر  ،ق��ي مكتب مدير  برفقة

 مكتب دخولھ �عد قتل أ�� بأن احدهم فأخ���ي ،ا�خاص األمن جهاز  ��

 لقأط ا�جهاز  مدير  وان األثن�ن، ب�ن حاد نقاش أثر  ع�� دقائق بخمسة ق��ي

  فسقط �امل الفر�ق رقبة اخ��قت رصاصة مسدسھ من
ً
 أطلق حيث أرضا

 .صدره �� استقرتا رصاصت�ن ا�حماية من ضابطان عليھ

  الفر�ق غياب ع�� شهر�ن يقارب ما �عد
ً
 شباط من السا�ع �� وتحديدا

 ا�حضور  م�ي وطلب العامري  حسن العقيد غر�ب أ�ي �جن مدير  �ي اتصل

 و�لةط بمحاضرة بادرنا لھ أسرتنا أفراد من وعدد مقابل�ي وعند ضروري  ألمر 

  أن واخ��نا الصمت ال��موا أن مفادها
ً
 محمد الطيار  العقيد أسرة من أفرادا

 األعتقال رهن زالوا ما عام�ن قبل األعدام حكم فيھ نفذ والذي مظلوم

 ع�� الكشف وعند.مصرعھ �عد اثاروها ال�ي ال�جة �سبب والتعذيب

 من تأكدت ال�جن غرف أحدى �� األرض ع�� ملقى �ان الذي أ�� جسد

 تأكدو  ا�خاص األمن جهاز  �� الضابط صديقي ابلغ�ي ال�ي اصابتھ مواضع

 . قاتلھ هو  ق��ي أن اليق�ن وجھ ع�� ��

 القاضي صالح

 شغل األنبار، محافظة �� عانھ أها�� من القا��ي صالح الركن اللواء

 ١٩٦٨ عام انقالب قبل ا�جمهوري ا�حرس لواء �� ركن ضابط منصب

  قطع أنھ ال أ ذلك رفض لكنھ فيھ املشاركة عليھ عرضت
ً
 � يخ� ال  أن عهدا

 .عارف الرحمن عبد محافظتھ أبن ضد يدبر  �ان ما عن املسوول�ن من أحد

٥٤٥ 
 



 ثم ١٩٨٠ عام مباشرة ا�حرب �شوب �عد ا�خامسة االلية للفرقة قائدا �ان

 ةلز�ار  وذهب عانھ صدام الرئيس زار  أن �عد اش��ر . الثالث للفيلق قائدا

 �عد أعدم.التلفز�ون  �� لز�ارةا وعرضت بلطف معهم تحدث حيث أهلھ

 .املعركة أدارة �� بالفشل الرئيس ا��مھ حيث ١٩٨٢ عام املحمرة معركة

 

  التكريتي سلطان ثابت

 ابشه حماد عمھ تكر�ت أها�� من التكر��ي سلطان ثابت الركن الفر�ق

  �ان ،البكر عهد �� الدفاع وز�ر 
ً
 ئيسر  نائب التكر��ي حردان أبنة من م��وجا

 العائلة من لقرابتھ �سرعة تر�� ،١٩٦٨ عام انقالب �عد �ةا�جمهور 

 أمر  ا�� دبابات كتيبة أمر  ا�� شهاب حماد لعمھ أقدم مرافق من ا�حاكمة

  ثم العاشرة املدرعة للفرقة قائدا ثم لواء
ً
 ا�� لوص ح�ى الرا�ع للفيلق قائدا

 ١٩٨٦ عام ا�جيش أر�ان رئيس منصب

 لركنا الفر�ق كتب الشرقية البوابة حطام كتابھ �� السامرائي وفيق ذكر 

  ،ف��ا يفيد صدام ا�� مذكرة األستخبارات مدير  الدوري صابر 
ً
 عن ونقال

 مجلس �� قال ثابت الفر�ق بأن ،الع�� ا�حسن ا�حكم الركن الطيار  الفر�ق

 ونودي سيدي نقول  ملن الندري “ العسكري  كركوك نادي �� للشرب خاص

 للعر�ف أم) صدام عم أبن( املجيد نحس ع�� العرفاء لرئيس هل التحية

 ور الف وع��“ ركن أول  فر�ق رتبة منحا واالثنان ؟)صدام صهر ( �امل حس�ن

 رتبتھ لتن�ي تم ثابت الفر�ق من توضيح أو  أستفسار  ح�ى أو  تحقيق دون  ومن

 ا�جيش أر�ان رئيس معاون  من ونقلھ ركن عميد رتبة ا�� ١٩٨٧ تموز  ١٤ ��

  للعمليات
ً
 الفرقة عشر  السادس املدرع اللواء آمر  ا�� يلقف قائد وسابقا

 نم و�واسطة التقاعد ا�� احيل ثم ،العرب شط قاطع �� السادسة املدرعة

 متقاعد لواء برتبة اعت��  شهاب أم�ن الشيخ عمھ

٥٤٦ 
 



 أحد من وسيارتھ هو  اختطف ١٩٩٣ العام و�� ،�امل لعام أعتقل �عدها ،

 �� �غداد جنوب ا�� اقتادوهو  ا�خاص، األمن عناصر  يد ع�� �غداد شوارع

 ،نحره �� واالخرى  رأسھ �� واحدة برصاصت�ن قتل وهناك زراعية منطقة

 فلم شهاب أم�ن ا�حاج عمھ أما. صدره ع�� ال�خصية هو�اتھ ووضعت

 الفالح�ن أحد املخابرات حرضت فقد صدام، صديقھ من األخر  هو  �سلم

 الوقت �� السودا�ي الفالح قتل وجرى  بقتلھ فقام مزرعتھ �� السوداني�ن

  .. ا�جر�مة وطمست نفسھ

 التكريتي راجي

 �ىح العسكر�ة الوظائف �� تدرج عسكري  طبيب التكر��ي، را�� الفر�ق

  أصبح
ً
 ا��يالسي املكتب �� عضو  العرا�� ا�جيش �� الطبية لالمور  مديرا

  وانتخب ،األش��ا�ي الوحدة �حزب
ً
 ع�� ھاحالت �عد العراق �� لالطباء نقيبا

  الدكتور  أن ال��از  سعد ذكر . ١٩٨٨ عام قاعدالت

 

٥٤۷ 
 



 ،كانذا األردن �� العراق سف��  الويس نوري أقارب من وهو  ،التكر��ي را��

 ةف��  ان��اء و�عد ،شومان موسسة �� ال��اث �� محاضرة اللقاء عمان زار 

 بھ ورحبت الخر  مجلس من را�� الدكتور  تنقل ،الرسمية الضيافة

 مع اليومية صلتھ تنقطع أن دون  وسياسية ثقافية عراقية �خصيات

 مر�ح ھأن وابلغھ ،من�لھ �� العشاء ع�� األيام أحد �� استدعاه الذي السف�� 

 يامأ �عد ببغداد ستعلن ال�ي ا�جديدة التشكيلة �� وز�ر  منصب لشغل

 �ع��  ارةالسي وما�ادت ،الدبلوماسية السف��  �سيارة هناك ا�� التوجھ وعليھ

 يارةس من التكر��ي را�� األمن أجهزة �سلمت ح�ى وديةا�حد طر�بيل نقطة

 .مص��ه ليواجھ السف��  قر�بھ

 

٥٤۸ 
 



 

 قبل من قتل أنھ فيھ نفوا التكر��ي را�� األسبق األطباء نقيب أقر�اء مع لقاء فيھ القبس جر�دة من عدد

 .حي��ا �� رائجة �انت اشاعة و�� عليھ اطلقت متوحشة كالب

 

٥٤۹ 
 



 الدليمي حامد

  �ان شباط ٨ �� ساهم ضابط الدليمي حامد نالرك العميد
ً
 �� عضوا

  أصبح ثم ١٩٦٣ عام �عد العسكري  املكتب
ً
 استد�� نيج��يا �� سف��ا

 امر الت ب��مة وحكم املسافر�ن أمام عليھ اعتدى أن �عد املطار  �� واعتقل

 ال�جن �� قتل لكنھ سنوات خمس ملدة بال�جن حكم حيث ١٩٧٩ عام

 ا�� شده تم“ الشرقية البوابة حطام كتابھ �� السامرائي وفيق ذكر  حيث

 من يصيح واخذ قدميھ تحت وضع خشب �� النار  اشعال وجرى  معلق سلم

 عةبض �عد األخ��  مثواه ا�� وذهب با�جنون  أصيب ح�ى وا�حروق األلم شدة

 .أيام

 

  خملص أمني جاسم

 لدتق .ا�حقوق  �لية وخر�ج العسكر�ة ال�لية خر�ج تكر�ت �� ١٩٢١ عام ولد

 مستقل وهو  ،ا�خمسينات خالل النواب مجلس �� نائب م��ا مناصب عدة

  عمل. النواب مجلس �� املعارضة تيار  وضمن
ً
 اللخ وغانا فيينا �� سف��ا

 تموز  منتصف �� .املد�ي الط��ان جمعية وعضو  مد�ي طيار . الستينات

  أر�ع�ن من باك��  وتطو�قھ داره مداهمة تمت ١٩٩٣
ً
 من مس�ح�ن �خصا

 التحقيق من أشهر  أر�عة و�عد عليھ القبض فالقوا ا�خاص األمن ر عناص

  األتصال تم والتعذيب
ً
 لد��م أن واخ��وهم مخلص جاسم بدار  هاتفيا

  وهنالك وحفيده ابنتھ فذهبت معھ مقابلة
ً
  والدها مقابلة من بدال

ً
 مت حيا

 .أسھر  �� باطالقھ وقتل عمره من السبع�ن �� الرجل �ان. جثتھ �سليمها

٥٥۰ 
 



 خليل انبره

 طلب السامرائي وفيق ذكر  ٣٨ مشاة لواء آمر  خليل برهان الركن العميد

 منح والذي ،خليل برهان الركن العميد بقيادة ٣٨ املشاة لواء دفع الرئيس

  ٢٧ قبل ش��ين قصر  معارك �� رتبت�ن صدام قبل من
ً
 من رفع حيث ،شهرا

 �� املحاصر  األول  الفوج عن ا�حصار  لفك ،ركن عميد ا�� ركن مقدم رتبة

 جهةاملو  الن��ان لشدة املهمة تحقيق �� اللواء هذا وفشل ..  زر�اطية قاطع

 العميد وجلب املوت وادي سمي قواتنا عن املحاصر  الفوج يفصل واد ا��

 �يالتكر� رشيد حس�ن الركن اللواء قبل من للتحقيق خليل برهان الركن

 يب�ي شاهدتھ قدو  .ق��ي زوجة والد الرشيد عبد ماهر  الركن واللواء

 نواال  ل�جاع�ي رتبت�ن اعطيتمو�ي سنت�ن قبل و�قول  دموعھ و�م�ح

 . ذلك �عد بھ األعدام حكم نفذ.وا�ج�ن التخاذل ب��مة م�� تحققون 
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 أ��م سوى  معلومات من الكث��  من لدي يتوفر  ال  اخرون عسكر هناك و 

  اعدموا
ً
 سنح محمد الركن �العميد مختلفة وألسباب ف��ات و�� جميعا

 والفر�ق ،ا�جو�ة، ا�حر�ات مدير  خض��  حس�ن واللواء فرقة، قائد وتوت

 خضر، ا�حاج حسن الركن الطيار  واللواء البصو، سلطان سالم الركن

 حامد الركن والعميد ،التكر��ي حميد الركن والفر�ق ،الطالب �ش��  واللواء

 زهرةال عبد الركن واللواء الطائرات مقاومات مدفعية مدير  الورد أحمد

 س�نح الركن والعميد ،الغ�ي عبد الرحيم عبد الركن املال�ي،والعميد ش�ارة

 حسن بديوي  والعميد خميس، جاسم حسن الركن والعميد خادم،

 أسعد جواد الركن العميد الثالثة املدرعة الفرقة وقائد ، السامرائي،

 رقة،ف قائد السياب ابراهيم الركن العميد، النقشبندي نزار  والعميد شتينة

 صا�ح �امل الركن العميد فرقة، قائد الز�يدي جاسم غازي  الركن والعميد

 .. فرقة قائد ا�حمدا�ي
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 انتحر“ وواحد سمم أو  أعدم وقسم اغتيل فقسم متعددة �انت املوت طرق 

 :م��م غامضة سيارات �حوداث صريعة سقطت أخرى  مجموعة هناك لكن“

 اسمق الكر�م عبد اغتيال محاولة �� املساهم�ن أحدوهو  ال��يما�ي سعدون 

 وعبد ،ألكوت -�غداد ب�ن العام الطر�ق �� ١٩٧٢ عام عائلتھ مع قتل حيث

 �� سيارتھ اصطدام حادث �� قتل القطر�ة القيادة عضو  كر�م الوهاب

 حادث �� أسبق زراعة وز�ر  جالل نافذ ،ا�حلة- �غداد العام الطر�ق

 الزراعة وزارة وكيل لراوي ا وغالب ،كركوك ار�يل طر�ق �� أصطدام

 وعامر  ا�جاسم وحبيب ١/١/١٩٧٣ اصطدام حادث �� الزرا�� واالصالح

 وجاسم ،اصطدام حادث �� األوسط الفرات فرع قيادة عضوي  الدجي��

  األسبق التاميم محافظ ومعاون  ا�حلة بلدية رئيس �جول 
ً
 حادث �� أيضا

 .اصطدام

 ع�� أصطدام حادث �� وشقيقا��ا زوجتھ مع البكر  حسن أحمد ومحمد

 بحادثة البكر  أبنة زوج املطلك ومظهر  ،تكر�ت- �غداد العام الطر�ق

 .ال��ر �� سيارتھ وغرق  اصطدام

 الطائرات سقوط بحوادث قتلت أخرى  فمجموعة السيارات حوادث عدا

 دحما الفر�ق شقيق أبن التكر��ي شر�ف عدنان الركن العقيد كمصرع

 ال��نئة دوف تنقل �انت ال�ي الطائرة حطموت هليكو���  طائرة بتحطم شهاب

 �ان والذي السودان �� ١٩٧١ تموز  �� العطا هاشم الرائد حركة بنجاح

  مت��ا ع�� و�ان القومية القيادة عضو  سليمان محمد يرأسھ
ً
 صالح أيضا

 .١٩٦٨ انقالب �� املساهم�ن واحد العسكري  املكتب عضو  صا�ح

 ز�ر و  خ��هللا عدنان طائرة تحطم �� تلك الطائرات حوادث أشهر  �ان ور�ما

 .الرئيس خال وابن الدفاع
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 حيث فقط العسكر  أو  ا�حز�ي�ن من الرئيس عرفوا من �حايا يكن لم

  ��م معرفتھ �لف��م أفراد العقو�ة طالت
ً
  ثمنا

ً
 من نةمكو  عائلة م��م غاليا

 معروف سيا��ي عائلة من �� املوصل من ينحدران واالثن�ن وزوجتھ زوج

 وج�نز  لد��م و�ان باطفال يرزقوا لم.معروف تاجر  أبن وهو  املل�ي العهد ��

 .ب��بي��ا يقومون  الكالب من

 �ان يثح السبعينات أوائل �� الفروسية نادي �� النائب السيد ع�� �عرفوا

 يال� ا�خيل ركوب ر�اضة ملمارسة األحيان �عض �� يذهب النائب السيد

 .ممارس��ا من �انوا

 بھ اذاو  الرئيس تذكرهم بالذهب الت��ع حملة بدء �عد الثمانينات أوائل ��

 الأطف دون  ومن وزوجة زوج من عائلة لقيام“ وذلك التلفز�ون  �� ينتقدهم

 اول ح.“ دينار األف خمسة وقدره ضئيل اعت��ه بمبلغ بت��ع �لب�ن ولهم

 ،رفضت محاول��م لكن الرئيس حديث �عد أخرى  مرة يت��عوا أن األثنان

 لرئيسا ع�� الت�جم ب��مة االثن�ن ع�� القبض والقي راقبةامل تحت وضعوا

 موتلي اعتقال ف��ة �عد األثن�ن سراح أطلق. بالشلل واصيب الرجل وعذب

 أما ال�جن �� سمم أنھ وقيل سراحھ أطالق من قص��ة ف��ة �عد الرجل

 ودب�� أجاب�ي ع��م البعثي�ن أحد سألت عندما. العراق هاجرت فقد الزوجة

 التعرف حاولوا أ��م خط��م قال ،يقصد ماذا سألتھ وعندما مخط�� �ان

 ؤديوت عليك األضواء تزداد �لما املعرفة دائرة من قر�ب تكون  ف�لما عليھ

 .حرقك ا��

 بل السلطة ع�� أ�خاص مجموعة صراع ح�اية مجرد يكن لم الدم دوالب

 وخر�ت ورقاب أوصال وقطعت الدماء من كميات فيھ أبيحت عهد هو 

 .بلد ودمر  نفوس

  الفراغ وليد يكن لم وعنفھ العهد ذلك دمو�ة
ً
 نتاج هو  لكن حتما

 .والعشائر�ة وا�حز�ية الدكتاتور�ة
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  ذلك حاكم يبقى لكن
ً
 خصو  املسؤولية من األك��  للقسط العهدمتحمال

ً
 صا

  يكون  أن اختار  الذي حس�ن صدام ا�حاكم ذلك �ان أن
ً
 �ل ع�� مسؤوال

 .التفاصيل أتفھ ح�ى التفاصيل

 كيفية لنفهم ا�حاكم ذلك يفكر  كيف معرفة ملحاولة يدفعنا الذي وهو 

 من قادمة أجزاء ��..  القسوة وتلك العنف لذلك والدافع القرارات اتخاذ

 ..  السلسلة هذه
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 السهل صباح الفنان اعدام

 الصباح جر�دة

 

 لم اتبر املخا أن الطاغية، لنظام املخابرات مدير  ابراهيم برزان امل��م يذكر 

 معـاقبة أو  مالحقة يوميا تمارس ولم الداخ��، العرا�� بالشأن تتدخل

 السهل صباح الفنان فهذا برزان، املجرم قالھ ما تدحض الوثائق هذه.أحد

 �سمى فيما االعدام حكم فيھ ونفذ املخابرات �� عليھ حكم قد

 .. تتحدث الوثائق ولندع.با�حاكمية

 جهاز  رئاسة من الصادرة“ الصباح“ عل��ا حصلت ال�ي الوثيقة �ش�� 

 محمد محسن صباح امل��م ع�� القبض القاء تم أنھ ا�� املخابرات،

 �خبتار  ا�خاص، االمن جهاز  قبل من. السهل صباح الف�ي باالسم واملعروف

 المر ا �� مب�ن كما ال��مة وسبب، املخابرات �جن �� اودع ثم، ١٩٩٣/  ٤/  ٤

 الرئيس �خص ع�� ت�جمھ هو  السري  براتاملخا رئاسة من الصادر  االداري 

 ا�شع �حايا احدى قصة هنا نورد.السياسية والقيادة وعائلتھ املخلوع

 لمھ،وظ شره من �سلم فلم. والقديم ا�حديث التار�خ عرفھ استبدادي نظام

 الفنان�ن احد ع�� النظام بطش وقع املرة وهذه �افة، املجتمع شرائح
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 ال�ي ،واالسماء ا�حقائق من الكث��  كشف �� وذاكرتھ، للسانھ املعروف�ن

، سنوردها
ً
 محكمة، �انت ا�خطة الن، بصوتھ الكالم ان اع��ف وقد الحقا

 مدونة �� ومثلما سكر، حالة �� �ان انھ كرر  لكنھ واعدامھ، ضياعھ ع��

 بھ ت��ع الذي الفدان لكن شهاب، طھ اياد اجراه الذي التحقيق بملف

. لسابقا الرئيس من الرحمة بطلب توسالتھ عتنف لم كما ينفع، لم للمعركة

 لكالما هذا بان التحقيق �� مرة من اك��  �� يؤكد السهل صباح الفنان و�ان

 .فقط زوجتھ وامام بيتھ �� بھ تفوه

 برئاسة ١٩٩٣/  ٥/  ٢ بتار�خ ببغداد املخابرات محكمة �ش�لت االعدام قرار 

 كر�م مهدي وصالح احمد سعد را��ي وعضو�ھ نجم سهيل ابراهيم القا��ي

 دانامل ع�� املحكمة حكمت: القرار:اال�ي قرارها واصدرت بالقضاء املأذون�ن

  باالعدام السهل حس�ن محمد محسن صباح
ً
  املوت ح�ى شنقا

ً
 استنادا

 مع االو��، الفقرة الثا�ي الشق العقو�ات قانون  من“ ٢٢٥“ املادة الح�ام

  موقوفيتھ مدة احتساب
ً
 ١٩٩٣/  ٥/  ٣ ولغاية ١٩٩٣/  ٤/  ٤ من اعتبارا

 .املنقولة وغ��  املنقولة اموالھ ومصادرة

 ١٩٩٣/  ٤/  ٤ يوم وهو  السهل صباح اعتقال بتار�خ النظر  يدقق الذي

 ب�ن املدة ان سيجد ١٩٩٣/  ٥/  ٢ بتار�خ وهو  االعدام حكم وصدور 

 ر واصدا املحكمة و�شكيل املخابرات جهاز  �� التحقيق فصول  استجماع

 بألفاظ الرئيس �خص ع�� الت�جم الن فقط، واحد شهر  دةم هو  ا�حكم،

 تؤدي يال�، الكبائر ومن ال�غتفر، جر�مة السابق النظام عرف �� �عد نابية

 سريع �ش�ل السهل الفنان صفحة طو�ت لذلك املشنقة، حبل ا�� بصاح��ا

، وسهل
ً
 ،املنقولة وغ��  املنقولة اموالھ مصادرة بل فحسب هذا ليس ايضا

 ادرةبمص السابق الرئيس ا�� بالكالم اساء ل�خص القانو�ي، ��رامل وماهو 

 ؟املنقولة وغ��  املنقولة اموالھ
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 من تفريغها تم ال�ي السهل، صباح للفنان االدانة نص ورد االدانة نص

 نم الكث��  وفيھ املخابرات جهاز  ملف �� مدون  ما وحسب امل�جل، الشر�ط

 ��ا ا�جمهور�ة رئيس من سابقال النظام مسؤو�� �عري  ال�ي التفاصيل
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  ابنائھ
ً
 ىمد يالحظ عل��ا يطلع والذي املباد، العهد ووزراء باخوتھ ومرورا

 ذينال هؤالء لدى املنحرفة وال��بية السلو�ي والشذوذ االخال�� السقوط

 من الكث��  ع�� االدانة ملف الحتواء و�النظر  ا�حكم، سدة يقودون  �انوا

 اطلقها �يال للعبارات �عديلنا مع، الع��افاتا ابرز  ع�� سنقتصر  التفاصيل،

 ��ع والت�جم القذف مفردات تتضمن ال�ي العامية بالل�جة السهل املرحوم

 غةول ال�حيفة توجهات مع التتما��ى فاحشة بلغة السابق، النظام ازالم

 ام وحسب السهل الفنان بصوت الت�جيل تضمنھ ما واليكم ال�حافة

 :الوثيقة �� مدون 

 طلعت �لها الناس. .. سيمون  املطر�ة حفلة ان��اء �عد العرب ناناتوالف عدي

 اكعدي،: لسيمون  يقول  غو�� القره طالب ا�حفلة، ان��اء �عد القاعة من

 اروح، ار�د ا�حفلة موخلصت اكعد ليش يابھ

 انت باحص ك��. .. تبقھ ليش �لتلھ طالب يابھ، تبق�ن انھ اوامر  عندنا: قال

 صالة اكو  فوك، مالتھ والعصابة عدي اشوف فوك اباوع. .. عالقة مالك

 الشيخ�� ياس�ن شاور�ي املاي، هذا وحق. .. واخذوها نزلوا ا�حماية، فوك

 دةماج ح�ى، وحدة م��م فلتت �س. لعدي يكود ظل صاحبك ك�� يتم�حك

 الشارع من تك��ي واخذت ا��زمت فاخت، امينة فلتت �س اخذوها، الرومي

 امينة لكن احجزوها، و�ال فوك عدي جان هم املوسيقية، فرق��ا وعافت

 لهذه العراق سمعة ين�لون  ليش اصدك ما ا�ي مو  :زوجتھ!!شلعت فاخت

 الدرجة؟

 الف�ي بالوسط ا�ي مو  تصدك�ن، ما ليش بالضبط �� وداعتج: صباح

 .واعرف

 ؟ابوهم سمعة معقولة اكول  �ع�ي: زوجتھ
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 نم صدام هذا، �سياتوفر  هنديات �لھ ابوهم. .. م��م انكس ابوهم: صباح

 .حلكھ من الز�اد يطلع �سكر 

 .منو :زوجتھ

 لعد والبنات السكر  غ��  عنده ما النعمة، هذه وحق حس�ن، صدام: صباح

 عن تختلف واالعالم التلفز�ون  �� انت �شوف��ا ال�ي الصورة، هذه شنو 

 بنات شكو  لعدي، يكود هذا ع��، ابو  �سيب سعد هذا. .. الطبيعية ا�حياة

 رحةالبا. .. النعمة هذه وحق شعبا�ج، لعد .. يجي��م باال�اديمية او  دباملعه

 بالكوة، ياخذوهن بنات. .. عدي موصديق انت �الت�� وحدة، اجت�ي كدامي

 .املعهد �� درسنا احنا شلون . ..  لو  شهادات تمنح ال�لية

. .. عدي موصديق انت �الت�� وحدة، اجت�ي كدامي البارحة. .. النعمة هذه

 �� درسنا احنا شلون . ..  لو  شهادات تمنح ال�لية بالكوة، ياخذوهن بنات

 .املعهد

 ؟هذا هالفهم لعد يف��مون  شلون  ز�ن: زوجتھ

 انبرز  ز�ن �لش �عرفوها الدولية العصابات .. سيا��ي هذا فهم مو : صباح

 الهمخ �لهم الشقاوات البداية �� �غداد ال�� الشقاوات ع�� معروفة بدايتھ

 كتل �عدين اغتالهم، �لهم كبلھ جانوا ال�� املعروف�ن �ي�نا�حز  يكتلون 

 ثبالثال هذا �خام وال  الدراسة. .. ال��اية �� هذولة كتلوا ال�� الشقاوات

 .راسب

 معقولة؟: زوجتھ

 باالذاعة عالقة لھ ما عدي. .. وليل سهر  عزايمهم عصابة، هذولة: صباح

 �اظم االيام هل هسھو  انور  ومحمود ع�لة �عادل عالقة لھ والتلفز�ون،

 لالسه صباح و�ذكر .ب��ا �اعد وهو  حفالت يومية العيساوي  وع�� الساهر 
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 حورا �اعدين ،“ حاضر قيس هو  املقصود“ وقيس انا كنا حديثھ، معرض ��

 بنا الكينا، املمر �� �انا وال  احسن، نطلع كوم �ال قيس للتواليت، عدي

 ا،علين �سلم راح عليھ، �سلم من �ال قيس ال�لب، عدي ا�جمهور�ة رئيس

 �ا�ي ال  عليھ، منسلم ونطلع نحتقره قابل كتلھ عليھ �سلم الزم لو  سأل�ي

 اسأل ما �ل، يمكم الشغلة كتلھ ماكو، انت شو  صباح ها: �ال بوج�ي،

 ركخاط اال  يكون  ما ال : فقال الفوق  انتم الفوق  يمكم يكولو�� التنسيق

 ابلق كتلھ عليھ، �سلمال موكتلك، �غضب قيس ك�� طلعنا من. .. طيب

 كعدا��م الهم هم. عليھ ومنسلم باملمر  ا�جمهور�ة رئيس ابن يالكينا

 .ا��زمت ليش ا�ي وكحا��م،

 ابنھ؟ �سوي  هيج �سمع الرئيس: زوجتھ

 ابنھ و�دري  الرئيس ال�سمع: صباح

 ار�ھ،و�د س��تھ �شيل ال�� ا�خادم لھ، ما املرافق قتل، ويسكتلھ: صباح

 �عدين، كالوات �جنھ، اساس ع�� حنا، �امل قتل و م عنھ، وعفھ كتلھ

 ها شنو  عدي، بخصوص حس�ن صدام من الرحمة تطلب العدل وزارة

 كراي��م ذولة الطفل، ي من املرأة يخطفون : صباح و�ضيف.الكالوات

 .هللا خ��  وولد الرئيس واخوان

  �س��جع كما
ً
 �� ةادان �� واملدون  امل�جل الشر�ط ضمن ذكر�اتھ من شيئا

 عقد من خلفوه ما و�عض التسلطية ال��بية صعيد ع��، املخابرات لفاتم

 تداءً اق عبيد، و�ا��م الفنان�ن وح�ى االخر�ن ومعاملة .ابنا��م لدى سادية

 .بآبا��م

 تلو�ييك رادوا، بحفلت�ن أغ�ي تكر�ت ا�� ذهبت انھ السهل، الفنان و�ذكر 

 وسهام، امل يبوكون  رادوا حمتنا اجت نجدة محمد، وسهام خض��  وامل ا�ي

 ياخذوهن، ان ني��م و�� مسدسات، بايدهم، سنة١٥ ـ ١٤ �عمر  اطفال
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 املحافظات، ومن الشعب �ل من �غارون ..  و�خت�� كالو�� حس�ن صدام

 .اصل ماعدهم وهـم اصل، وعندهم عشائر  ال��م

 االذاعة دائرة وان العراق، �� الفن واقع عن يكشف وهو  السهل �ستطرد

 أكو  اح،طلف هللا خ��  ولد ان و�ذكر  املسؤول�ن، ابناء بيد صارت والتلفز�ون 

 .االذاعة ومدير  التلفز�ون  مدير  يضر�ون  بالنعال و�اهم، يح�� واحد

 !باعدامھ يتنبأ السهل

 ؟نزلة هل ين�لون  معقولة: زوجتھ

 يدكون  جان �اولية، سفلة هذولھ شعبا�ج، انت شنو، معقولة: صباح

 ذهه واح�� اعدم ان مستعد ا�ي وهللا ا�جعيفر  �� عصابة هذولة بالر�ابة،

 هذولة اواجھ وا�ي، �ليلهم رو�� �عدمو�ي خ�� وارتاح، اح�� واموت،

 ��ح و�حجو��، والقصر  باملخابرات ناس و�ھ عالقات موعندي انھ. السفلة

 ناتب بيھ وجلساتھ والز�اد، الويس�ي حلقھ من يخر  صدام �سكر  من يخبل

 .كالوات �لها اك��  هللا. .. اتوفر�سي واسبانيات هنديات

  �ان عائلتھ، وحكم صدام لظلم رافض ا�سان و�اي
ً
 زريامل الوضع ع�� ناقما

 والبعثيون، الصداميون  ��ا يتصرف اقطاعية ا�� تحول  الذي للعراق،

 وكيف العراقية العشائر  زوجتھ مع حوار  �� يذكر  فهو ، واس��تار بمجون 

 ياصدام، نفديك بالدم روحبال: صباح:و�قول ، سيطرتھ ا�� اخضعها

 وذبح كتل العشائر، رؤساء ماكو  عل��م، مستو�� العشائر  رؤساء لسان

 ة،عش��  رئيس �ل طماع، اال�سان فلوس، و�طمهم يطعمهم م��م، الشرفاء

 ر�قةط عائلة و�كتل يكتلھ غضبھ يث��  واحد، واي صدام، من بضعف �شعر 

 !.االن�ل�� ازمايل هم �ع�ي مضبوطة، ان�ل��ية

٥٦۳ 
 



 م�ان؟ �ل من يجونھ العشائر  �س: وجتھز 

 شلون  سالح، وانطاهم وعشائر�ة، اقطاعية ا�� البلد حول  صدام: صباح

 حول  دولة،ال تطل��م وفالن، فالن جيب ات�لھ بالفلوس، ترشيھ املحلة مختار 

 هيؤذو  ا�حكومة، يؤذي واحد و�ل م�ان، �ل �� اقطاعيات مجموعة ا�� البلد

 أمبد هذا االش��اكية، والوحدة ا�حر�ة ضد وهو  و�جيبوه، عائلتھ و�ؤذون 

 ام البكر، حسن احمد للفقراء، بيوت بنا النھ قتلوه، الكر�م عبد ا�حزب،

 ��انواالم�، باالبر وكتلھ عليھ استو�� حرب، ويعمل ايران ع�� �عتدي قبل

 .املهمة سهلولة

 دتھااف �� �انت السهل صباح املرحوم الفنان ملف �� قرأناها �لمات واخر 

 صدام وان شر�ف، هللا خ��  عدنان �س حق��، حس�ن صدام ان: وم��ا

 مه واسرائيل ام���ا. .. خطة النجف، ضرب ع�� اسرائيل مع ومتفق ام���ي

 ھهس سبعاوي،.ايران ع�� واعتدى ا�حبل انطوه ما مثل ا�حبل، انطوا ال��

 �� بنجر�� �ان وهو ، مخابرات مدير  وجان العامة االمن ومدير  دكتور 

 التحر�ر  ساحة �� يخلوهم الزم هذولة. .. وال��يء شهادة، ال  �لهم تكر�ت،

 ال�حم ابو  دينار  ٢٥٠ تص��  الطماطة معقولة كهر�ائي، بمنشار  و�قطعو��م

 .بالقوة واش��اها طلفاح هللا خ��  اخذها واالرا��ي عدي، الدجاج وابو  عدي
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 البكاء عائلة اعدام عنمقالة: 

 ع�� الشيخ فائقبقلم: 

 ٢٠٠٤-١-١ العام الرأي جر�دة ر��ا�ش

 �� األسرة، هذه قدم��م الذين الشهداء أعداد عن..  .  أتحدث أن أر�د ال 

  الديكتاتور�ة، من ا�خالص طر�ق
ً
 �� السلطة قتلتھ الذي بوالدي بدءا

 النجف أمن مدير�ة �� لھ متتالية اعتقاالت أر�عة �عد م،٤/٩/١٩٩٦

َدي عن وال  ،�سب�ي األشرف،
َ
 اعتقل��ما اللذين) ومازن  عالء( أحمد يعم َول

 اآلن من شهر  قبل علمنا ح�ى وغيب��ما، �غداد، �� م١٩٨٠ عام �� السلطة

) عمي َحَرم( أمهما ففجعت بإعدامهما،) م٢٠٠٣ ــ الثا�ي �شر�ن ــ نوفم��  ��(

) ٢٣( لـ امتد لهما، انتظار  وطول  با�خ��  سماعها �عد الفور، ع�� وماتت ��ما

  �نوعشر  ثالثة
ً
 �اظم صاحب الدكتور  املرحوم( �اظم عمي ابن عن وال .عاما

 حيث ،العراقية ا�حلة مدينة �� معروف أسنان طبيب وهو ) ع�� الشيخ

 الدعوة حزب ا�� االنتماء ب��مة م،١٩٨٠ عام ا�حاكم النظام أجهزة اعتقلتھ

 ) أرملة( زوجة ف��ك وأعدمتھ، االسالمية
ً
 يحظون  ال  يتامى، و�نات وأوالدا

 صدام قتلها ال�ي ،»حسن رحمة« خال�ي عن أتحدث أن أر�د ال .أحد عايةبر 

دي عن وال . م١٩٩١ عام مارس انتفاضة خالل املقدسة، كر�الء مدينة ��
َ
 َول

 عام صدام أعدمهما اللذين ،)ورحمن جاسم(“ حسن خديجة« خال�ي

 ،أرملة وزوجة البنات من اليتامى من كب��ة عائلة) جاسم( لي��ك م،١٩٨٠

 املجيد عبد خا�� ابن »ليث« عن وال  ،الرزاق عبد خا�� ابن“ أم��« عن وال 

  وعشر�ن واحد) ٢١( عن وال . م١٩٩١ عام
ً
 ،،،عن وال  ،أه�� من فردا

  إذا السّيما وتطول، ستطول  فالقائمة
ُ

 »عصيب أبو  نجاح« زوج�ي والد ذكرت

 م،١٩٨٤ عام“ رحمن« أخاها وأعَدمَ  م،١٩٨١ عام صدام أعدمھ الذي

  دفنھ حيث م،١٩٩١ عام »غفوري« عمها مَ وأعَد 
ً
 أذكر  ال .االنتفاضة �� حّيا

سبب أن خشية هذا �ل
ُ
�  

ً
  ازعاجا

ً
 قطف با�حديث سأكتفي انما لقار��ا، وملال

٥٦٥ 
 



  لسبب�ن، ذلك ،»ع�� الشيخ صفية« عم�ي عائلة عن
ً
 ال�ي الوثائق عن فضال

 :بحوزتنا

 ،أخرى  عائلة أي مع يحصل أن يندر  ما وجسام��ا، ا�جر�مة حجم لك�� : األول 

 عائلة من وأخوات أخوة أفراد، ثمانية) ٨( اعدام ع�� صدام أقدم حيث

 واحد ألٍب  واحد، بيت �� �عيشون  �انوا ا��م آخر، بمع�ى أي ،فقط واحدة

ّمٍ 
ُ
 .متفرقة بيوت �� وليسوا واحدة، وأ

َعم ،لها سابقة وجود ولعدم وغراب��ا، ا�جر�مة لبشاعة: الثا�ي
َ
 وَ  لقد ،،�

َ
 دَ أ

  صدام
ً
َعَ��م يحتضنون  وهم الزهور، أعمار  �� أطفاال

ُ
 �� ال��يئة، وحاجا��م ل

  خنَق  لقد ،،�عم. م١٩٩١ عام العراق جنوب جماعية مقابر 
ً
 أعمار  �� أطفاال

 لقد. م١٩٨٨ عام العراق وكردستان ة.حلب �� الكيمياو�ة، باألس�حة الورود

ة ع�� النار  أطلق
ّ
م أمها��م، بطون  �� أجن

َّ
 ب�ن ردمها أطفال، رؤوس وهش

 ال  وما ا�سان، بال ع�� يخطر  ما �ل صدام فعل لقد ،وا�حياط�ن األزقة

 لم انھ بيد!خياالتھ �� ح�ى شاذ أو  سوّي، ا�سان مخيلة تتصوره أن يمكن

 هد�ش ولن لم ،املستقب�� وال  ا�حديث وال  القديم ال  التار�خ، �� يحصل

 محاكم �� النقض اراتقر  وال  القضاء، أح�ام وال  املحاكم، �جالت

 الثةث ف��ا رسمية، محكمة ان ،،العالم �� العليا أو  التمي��، أو  االستئناف،

صدر  دفاع، ومحامي عام وادعاء قضاة
ُ
  ت

ً
  باالعدام حكما

ً
 املوت، ح�ى شنقا

، أ�خاص ثمانية) ٨( ع�� ليس
ً
 ،الرشد سن تبلغ لم طفلة ع�� وإنما تباعا

ِقلت
ُ
عدمت عمرها، من رةعش ا�حادية) ١١( �� و�� اعت

ُ
) ١٣( �� و�� وأ

 واالستعباد واالهانة والتعذيب التحقيق من سنت�ن �عد عشرة، الثالثة

 �� األم عبد أنوار « الطفلة عم�ي ابنة مع حصل ما هذا! املتكررة واالعتداءات

  ،»الب�اء محمود

 تخوض األمم �انت و�ينما األر�عينات، مطلع �� :باختصار القصة تبدأ حيث

 
ً
  صراعا

ً
 ثمة �ان املحور، ودول  ا�حلفاء ب�ن ثانية عاملية حرب �� مس�حا

٥٦٦ 
 



 ع�� بالعراق األشرف النجف مدينة �� يدور  آخر  نوع من خفي صراع

 حتت انطوى  وَمْن  »األصفها�ي ا�حسن أبو « السيد ب�ن الدينية، املرجعية

 جهة من اآلخر�ن الكبار  املراجع من وعدد جّدنا و��ن جهة، من عباءتھ

 ) املراجع وكالء طر�ق عن( واالعالم املال فيھ لعب ،أخرى 
ً
  دورا

ً
 �� جهنميا

 املراجع من وغ��ه النجفي الشيخ ع�� األصفها�ي السيد كفة ترجيح

نة تار�خية وقفة نجد ال .الكبار  ان� لصفات ذلك بإسهاب، ا�حدث لهذا مدِوّ

َرها جّدنا، ��ا يتمتع
َ
ك

َ
 املنقب�ن واستاذ املحقق�ن شيخ بالتفصيل ذ

 جزء ��“ الشيعة اعالم طبقات« كتابھ �� الطهرا�ي بزرگ االغا واملؤرخ�ن،

قى قدسية من ،»عشر الرا�ع القرن  اعالم من البشر  نقباء«
ُ
 ادوابتع وورع وت

  وانزواء، العيش �� و�ساطة املظاهر  عن
ً
 �� وال��اعة الفقاهة عن فضال

  األعلمية،
ً
 تابھك �� اتھ،ومخطوط العلمية ورسائلھ الشيخ كتب ا�� مش��ا

م التار�ح ذلك ��.»الشيعة تصانيف ا�� الذريعة« األشهر  بدع السيد تقدَّ

 ) هللا رحمھ( الب�اء محمود األم�� 
ً
 جعاملر  والدها من“ صفية« عم�ي يد طالبا

نا أراد ،الشه�� ج أن جدُّ  رحمة ا�� وفاتھ قبل أي حياتھ، �� و�ناتھ أبناءه يزّوِ

  م،١٩٥١ عام هللا
ً
 وح اطمئنانا

ً
َج  حيث أراد، ما لھ تحقق وقد ،عل��م فاظا وَّ َ

 ز

 �يعم تزوجت.سنھ لصغر  ذلك أحمد، عمي باستثناء و�ناتھ، أبنائھ جميع

 من الب�اء فآل ،ا�جديد زوجها دار  ا�� وانتقلت الب�اء السيد من صفية

سر  من وهم األشراف، العلو��ن السادة
ُ
 �� املرموقة واألدبية العلمية األ

 كقيادات م��م عدد برز  وقد ،العراق مدن من وغ��ها األشرف، النجف

  عراقية، أحزاب �� سياسية
ً
 ھل انجبت ،االسالمية الدعوة حزب �� تحديدا

  عشر  أحد) ١١(
ً
، ولدا

ً
 وطالب ومدرس�ن ومهندس�ن أطباء ب�ن وهم و�نتا

 ) ٣( تزوجت ،جامعات
ُ

 قيد ع�� زلن ما الالئي ُهنَّ  ذر���ا، من بنات ثالث

 ــ٢ ).اآلن البصرة �� �عيش( الب�اء فائزة الدكتورة ــ ١ :من �ل وهن ،ا�حياة

). آلنا العراق خارج و�عيش األشرف، النجف �� �انت( الب�اء ��ضة املدّرِسة

  .)الكوفة �سكن موظفة( الب�اء رفاه االستاذة ــ٣
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 األم��  عبد السيد زوجها �حقها ما سرعان م،١٩٧١ عام صفية عم�ي ماتت

اها ،�اأر�عي� يوم ��
ّ
 وادي« �� ع�� الشيخ جدي مق��ة �� أب��ا جوار  ا�� دفن

 ،)السالم عليھ( طالب أ�ي بن ع�� اإلمام مرقد من مقر�ة ع�� ،»السالم

 ٤٠/١/١٦ الرقم ذي من�لهم �� الباقون  الثمانية) ٨( و�نا��ا أوالدها سكن

 وهم اد،ببغد األعظمية لقضاء التا�عة“ اب�ار سبع« منطقة �� البسات�ن ��

 :من �ل

 ١٩٤٦ مواليد من الب�اء فائز  ــ ١

 ١٩٥٠ مواليد من الب�اء فاروق ــ ٢

 ١٩٥٣ مواليد من الب�اء فر�دة ــ٣

 ١٩٥٥ مواليد من الب�اء فرزدق ــ٤

 ١٩٥٧ مواليد من الب�اء عالء ــ٥

 ١٩٦١ مواليد من الب�اء سندس ــ٦

 ١٩٦٤ مواليد من الب�اء ذكر�ات ــ٧

 ١٩٦٨ واليدم من الب�اء أنوار  ــ٨

ق  املشؤوم، م١٩٨٠ عام أيام صباحات أحد �� وَّ
َ
 العام األمن« جهاز ط

 �� �� عم�ي و�نات أوالد من�ل “ الالندگروزر « وسيارا��م بأس�ح��م“

 ينظرون ا�ج��ان خرج ،دارهم من يجرجرو��م عل��م وانقّضوا البسات�ن،

 ةابن طالضبا أحد سمع.اعتقالهم سرّ  عن بخوف و�تساءلون  خلسة، ال��م

 ياخ� آو�ِت  ما أال  عليِك  با�: قائلة جار��ا أذن �� ��مس »فر�دة« عم�ي

  املدرسة من �عود حينما“ أنوار« الصغ��ة
ً
 ح�ى تطعم��ا، أن أرجو  ،،ظهرا

ا هللا ُيفّرِج
ّ
ت اآلن؟ �� وأين: بفضاضة الفور  ع�� الضابط سألها! عن  ردَّ

 اتجاهب وانطلقت عم�ي و�نات أبناء السيارات حملت .املدرسة �� ا��ا: ��دوء

ها من“ أنوار« أخرجوا ،املدرسة ِ
ّ
 احقيب�� تحمل و�� االبتدائي، ا�خامس صف

 حركواوت سيارا��م، احدى �� أصعدوها ،وأقالمها ودفاترها بكت��ا ا�جميلة،

 االعتقال من ثالث أو  سنتان،.�غداد وسط »العامة األمن مدير�ة« صوب

٥٦۸ 
 



 لم ،األيام من يوم �� يتوقف لم الذي تمر،املس الهم�� والتعذيب ا�جهنمي

  ،ما ب��مة املرعبة املقيتة املدير�ة هذه ا�� الناس من دخل َمْن  �ل يخرج
ّ
 اال

، قليل نفر 
ً
 صنوف ش�ى عن تحدثوا �لهم ،الصدفة أو  ا�حظ، �ُحسن جدا

بون، ا�جالدون  يمارسها ال�ي الكرامة، ام��ان وأساليب التعذيب ِ
ّ
عذ

ُ
 ماأ وامل

 تنداءا ا�� �ستمعون  حيث غ��هم، بحق أو  كشهادات، يروو��ا ثحي بحقهم

ب�ن وصرخات االستغاثة
َّ
عذ

ُ
 واتالسما برّبِ  املتوسل�ن واملستغيث�ن، امل

 املتورط�ن من نظامھ، وعناصر  صدام مارس ملاذا!مجيب من وما ،،واألرض

 يةباداإل  األساليب تلك �ل واالرهابية، القمعية أجهزتھ ا�� االنتماء �� معھ

 الشعب هذا ألن: ببساطة ا�جواب! العرا��؟ الشعب بحق والوحشية

  يواِلِھ  لم العظيم
ً
  و�كون  لھ، يذعن أن أ�ى ،يوما

ً
  عبدا

ً
  ذليال

ً
  تافها

ُ
ذ ِ

ّ
ف

َ
 ُين

 الهز�لة أقوالھ و�ردد الدنيئة، أفعالھ و�مّجد ا�خسيسة، سياساتھ

 من سانده َمْن  و�ل صدام، حقيقة �عرف الشعب هذا ألن ،امل�حكة

 �موا� عندهم، شرف وال  لهم، أصول  ال  أ��م من القتلة، واملرتزقة املأجور�ن

ها مشهودة مواقف أو  م�انة، ذات أماكن من ين�لوا لم
َ
ل  لهذا ،،.التار�خ �جَّ

 و�تمسكوا وجودهم ليثبتوا العرا��، اال�سان يم�خوا أن أرادوا �لھ

 جيةالهم ألساليبا �ل فمارسوا ،حق غ��  من عل��ا استولوا ال�ي بمواقعهم،

 ان� ولو  م��م، اع��اف ان��اع أجل من والشرفاء، األبر�اء بحق والالا�سانية

،
ً
قا

َّ
  أو  ُملف

ً
ى بفأر، الوطن اخ��لوا ،لھ أساس ال  �اذبا   عمره ق��ّ

ً
 خائ جبانا

ً
 فا

 
ً
ھ، من ح�ى مذعورا ِ

ّ
 عيش� ال  حفرة، �� عليھ ع��وا ،،ا�جحور  ب�ن ليختفي ظل

  ��ا
ّ
 يعالوض هذا.شعو��م من ا�خائفون  العدالة، من ار�ون واله املشردون  اال

دين سياط تحت �حاياه من ين��ع بيده، أداة م��م معھ �ان وَمْن 
ّ
 ا�جال

 نم ونظامھ صدام جب�ن �� عار  ووصمة مخز�ة حقيق��ا �� �� اع��افات،

ق فذة و�طولة شرف وسام و�� جهة،
َّ
عل

ُ
 واملحكوم�ن املعدوم�ن صدور  ع�� �

 قيادة« بـ ُ�سمى ما ضد املواطن�ن فتأليب .أخرى  جهة من املحقق باملوت

 ةانتفاض �� واالش��اك الشعب، ع�� املنشورات وتوزيع“ والثورة ا�حزب

 ال�ي املحكمة رئيس اغتيال ومحاولة ا�حاكم، النظام ضد م١٩٧٩ عام رجب
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  �� ما االع��افات، من وغ��ها باالعدام، حكم��م
ّ
 دأوال  �ستحق بطوالت اال

دوا أن املعدومون  عم�ي و�نات
َّ
ها أما ،عل��ا يخل

ُ
 املساس« خانة �� َجْعل

  �� فما ،»أراض��ا وسالمة ووحد��ا البالد باستقالل
ّ
 نم مخز�ة محاولة اال

 حكم صفحات �� عار  لطمة ستبقى ،اعدامهم لت��ير  ونظامھ صدام قبل

 مر  األيام من يوم �� يكن لم صدام ألن البعثي�ن، والعفالقة الت�ارتة
ً
 زا

  وسيبقى �ان انما ووحدتھ، العراق الستقالل
ً
 زئةولتج للديكتاتور�ة رمزا

ة وا�ُج�ن الطائفية الف�ن وإثارة العراق عدم.والنذالة وا�ِخسَّ
ُ
 تو�نا أوالد أ

 سھنف »حس�ن صدام« �خص من صادر  بقرار  مرحلت�ن، ع�� الثمانية عم�ي

 الثورة محكمة سبرئي �سمى ما زمن �� األو�� ،املنشورة الوثائق حسب

 سلمان داود العقيد« من �ل وعضو�ة »ا�جبوري مو��ى هادي مسلم«

 برئيس ُ�سمى ما زمن �� الثانية ،»أحمد عباس ياس�ن املقدم«و ،»شهاب

 داود العقيد« من �ل وعضو�ة »السعدون  بندر  حمد عواد« الثورة محكمة

 “ شهاب سلمان
ً
 �لب صدام يكتِف  لم.»شكر هادي طارق  املقدم«و أيضا

  عل��م حكم انما االعدامات، هذه
ً
 أموالهم بمصادرة) اعدامهم �عد( أيضا

 وح�� موسيارا�� ومدخرا��م وروات��م أموالهم فصادر  ،املنقولة وغ��  املنقولة

 نافإن لهذا ،،ورسائل صور  من ذكر�ا��م، ح�ى وصادر  ومصوغا��ن، البنات

، عانينا
ً
  نبحث و�قينا كث��ا

ً
 وَمْن  واملعارف األقر�اء عند لهم، صور  عن طو�ال

  الرسوم، هذه ع�� �ع��  ولم العائلة، من بقي
ّ
 من لعلھ.مضٍن  جهد �عد اال

  بي��م صادر  انھ املبكيات، امل�ح�ات
ً
مھ“ أب�ار سبع« �� أيضا  ا�� ديةه وقدَّ

ِل  قتلهم �� وأمثالھ هو  ساهم ممن نقيب، برتبة األمن ضّباط أحد
ْ
ت
َ
 ��همغ وق

 صدام نظام سقوط فبعد ،»العزاوي  مهدي عبد رق طا« و�د�� األبر�اء، من

رسل َمْن  �عض اليھ ذهب م،٢٠٠٣ ابر�ل ٩ ��
ُ
 �سألھ عم�ي، بنات قبل من أ

 هللا حفطھ( القائد الرئيس من هدية انھ: أجاب ،�سكنھ الذي البيت عن

  دام ما فيھ سيبقى وانھ) ورعاه
ً
 ام الصغ��  األم�ي املجرم هذا �علم ال .حّيا

  ب،عقا من ينتظره
ً
  القانون، ألح�ام وفقا

ً
 ليس العدالة، ملبادئ وتحقيقا

 ال و  عليھ، عم�ي بنات ستقيمها ال�ي البيت، اس��داد دعوى  خالل من فقط

٥۷۰ 
 



  عشر�ن) ٢٠( طوال املستحقة واإليجارات بالتعو�ض املطالبة ح�ى
ً
 عاما

 بيد أداة �ان ممن املجرم�ن، أحد كونھ دعوى  وانما العقار، استغاللھ من

ْن  الشهداء قبور  عن نبحث اآلن وا�� ابر�ل شهر  منذ!تالطاغو  عِدموا، ممَّ
ُ
 أ

  لهم نجد فال 
ً
، وال  أثرا

ً
 هل أال  ،،امل��ارة السلطة ووثائق �جالت �� سوى  ذكرا

 أصوات وخارجھ، العراق أرجاء �� تتعا�� اليوم!قبورهم؟ ع�� يدلنا َمْن 

 فحةص وطّيِ  راح،ا�ج ع�� والتسامي الوطنية، واملصا�حة التسامح ا�� تدعو 

  أن قبل ليس ولكن ،،واحد بلد أبناء فنحن ال؟ ِلَم  ،،األسود املا��ي
َ
 َم ُيحاك

 . قبورهم ع�� و�دلنا األبر�اء، الثمانية عم�ي و�نات أبناء قتل َمْن 

 )م١٤/١٢/٢٠٠٣ األحد �� لندن(
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 اعدام كاتب

 كما �شر �� جر�دة املدى:
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 ) آلوس(  ليل

 جا�� جودت: بقلم

 الرصيف ع�� الشرق  جهة من تقابلها جرداء يومها �انت ساحة عند وقفت

 كتبت البعث صنم سقوط �عد أقيمت �سيطة معدنية شاخصة املثلث

 حوا�� أسماء تح��ا مدرجة)  آلوس رسول  الشهيد ساحة(  عبارة عل��ا

 اءنتماأل  ب��مة البائد النظام أعدمهم آلوس عائلة أفراد هم شهيدا عشر�ن

 جذب�ي وقد مرة ألول  رأي��ا ح�ن م��ا أق��بت .األسالمية الدعوة حزب ا��

 لسنوات ع��ا ابتعاد �عد أيضا مرة ألول  الزعفرانية أدخل وكنت، األسم

 هو  نھ�عي أسم ع�� األسماء هذه ب�ن العثور  ع�� ينصب فضو�� �ان .طو�لة

 ال�ي األسماء وسط وجدتھ وقد)  آلوس �اظم( 

 ا�خط �ان .زرقاء خلفية ع�� نصف� �� خطت

 يةاملعدن الشاخصة �� يكن ولم عادي�ن والطالء

 والهول  العائلة هذه ت�حية عظمة ما�عكس

 ام �خصا أن �� الشك .��ا حاقت ال�ي ال�ارثة

 ونوايك لم .لها أكراما لنص��ا تطوع ذكراها ��مھ

، بالتأكيد فق��ة شاخصة ع�� أسماء مجرد

 ياتناح مطلع �� آلوس �اظم يكن لم �� و�النسبة

 يتب عن يبعد بيت �� عائلتھ �سكن ف�ى مجرد

 �غداد عالم عن املقصية السكنية العلبة تلك داخل أزقة بضعة أه��

 وأياه يجمع�ي أن قبل)  زعفرانية(  واملسماة الرشيد بمعسكر  آنذاك

 ةو�داي الستينيات ��اية الزعفرانية شباب مركز  �� املسر�� النشاط

 نأ نحاول  الفتيان من مجموعة كنا .التمثيلية الفرقة ضمن السبعينيات

 ع�� الضيقة بيوتنا لنا توفره مما أوسع، ا�حياة هذه �� م�انا لنا نجد

 قد �ان الذي)  وليد(  مخرجنا كحال املسرح خشبة خالل من، أحالمنا
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 �� هو و  أمامھ يكن ولم املسرح قسم ا�جميلة الفنون  أ�اديمية �� للتو  تخرج

 عتل� لم ال�ي الفرقة تلك ع�� ما�علمھ تطبيق يجرب أن أال  خطواتھ أو��

 نصا، كبداية، كذلك يقبل وأن، قبل من مسرح خشبة ف��ا عضو  أي

 عودة(  هو  �خم فخم عنوان تحت السطور  هذه �اتب دبجھ مسرحيا

 ��ع بالقضاء، طبعا، و�نت�ي فلسط�ن قضية، طبعا، وموضوعھ)  ا�جن�ال

 ��ذه كناشار  وقد، الفلسطينية املقاومة بانتصار  نودهوج الصهيو�ي ا�جن�ال

 .لثانيةا با�جائزة وفزنا الشباب ملراكز  األول  القطري  املهرجان �� املسرحية

 ني�نالفلسطي مجمع سكنة من فلسطينية فتاة أقناع بمشقة وق��ا تدبرنا

 لم احين من فتاة أية ألن بل فلسطينية أل��ا ليس النسائي الدور  لتؤدي

 حضور و  بالفتيان أختالط من يقتضيھ بما ف�ي �عمل األش��اك لتقبل تكن

 رحيةاملس موضوع أرتباط هو  ذو��ا وموافقة قبولها ماسهل ولكن لل��وفات

 األول  القطري  املهرجان �� املسرحية ��ذه شاركنا .الفلسطينية بالقضية

 تامر  و�اظم أنا طرقنا �عدها تقاطعت .الثانية با�جائزة وفزنا ١٩٧٠ عام

 .لقاءات والتقينا

 ،الزمن فضاء �� مرمية سمراء قطعة ؟آنذاك زعفرانيتنا منكم أحد رأى هل

 من والخ تحدها، السبعينيات وأوائل الستينيات تقلبات سر�الية �� نائية

 ،ال�ا�حة جغرافي��ا تقع الصغ��ة ا�حكومية البيوت من مئات، األرض

 حولها ،والرستمية املعسكر  دةوس القديم ديا�� شارع ماب�ن، ألينا ا�حبيبة

 عن ا�جنو�ي جان��ا من تفصلها موسمية وجت وقمح خس مزارع تنشأ

 ��ا املختلسة ونظراتنا تلصصنا أسوارها شهدت ال�ي األمر�كية ا�جامعة

 �انوا نالذي القساوسة أساتذ��ا بأز�اء واملت�جبة داخلها األنيقات الفتيات

 أجنبية ومجالت كتب بي��ا من دايااله من باملز�د علينا يجودون  أحيانا

 مساحات املزارع ومع، طمعا أك��  �عيون  العالم ا�� التطلع ع�� حفزتنا

 امأي السوا�� حواف ع�� للمطالعة أو  والعبث للعب متسع لديھ ملن ما�حة

 ةالزعفراني عمق �� يقف �ان من .بيوتنا جدران حصار  من هر�ا األمتحانات
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 �� �س و�� السيارات يرى  أن بأم�انھ وحيدال شارعها �� نقطة أق��ى ع��

 لدور ا باتجاه عنھ لتن�ل  �ستدير  ال�ي السيارة و�رى  العام ديا�� شارع ع��

 ددهمع اليتجاوز  عندنا سيارات يمتلكون  الذين �ان فقد �عود ملن ويعرفها

 هبال  ظل �� خائفا جلوسا البيوت تلك سكنة حياة �انت.اليدين أصا�ع

 .املع�ى عن نبحث كنا �لنا .خوف دون  معناه منالز  يمنح ��يء بانتظار 

 �� يبحث، رسول  مثل، اآلخر و�عضنا، األرض �� يبحث، مث��، �عضنا

  أنقطعت �ةبف� ذلك �عد .و�اظم كئتال�� مؤتلف�ن اختالفنا ع�� وكنا السماء

 أن وأعرف التدين ا�� عائلتھ ميل أعرف كنت لك�ي .صباي موطن عن

 يؤكد ما�ان.أخوتھ من وغ��ه رسول  يھأخ حول  تحوم �انت الش��ات

 خدمتھ أثناء رفض .تصرفاتھ الدعوة بحزب رسول  أرتباط للسلطة

 لھ الضابط ��ديد معھ ينفع ولم �حيتھ يحلق أن األلزامية العسكر�ة

 ل رسو  أصرار  أمام تراجع أن يلبث لم الضابط ذلك لكن الصارمة بالعقو�ة

 ،العسكر�ة الوحدة مل�جد اماأم الدي�ي وال��امھ ��جاعتھ أ�جابا وجعلھ

 جانب من يكن لم كهذا موقفا أن �� والشك

 الوحدة أمن حظ��ة تالحظھ أن دون  ليمر  آخر 

 لطةالس وتثبتھ السيا��ي التوجيھ مكتب أو 

 تقواهو  عالقاتھ طبيعة تأ�ي ثم، �جال��ا ��

 جامع �� الصالة ع�� الشديد وحرصھ

 ع�� يكن ولم)  الرسول  جامع(  الزعفرانية

 أمام مع املصل�ن الشباب أغلب كحال وفاق

 ألسباب خلفھ الصالة يرفض و�ان ا�جامع

 ��ا وق��ا وذهب املرجعية عن بو�التھ تتعلق

 يةملغ الو�الة أن السيد مكتب من فعرف ع��ا ليستفسر  ا�خوئي السيد

 ةو�ال الشيخ فأخرج ملغية و�التھ بأن املصل�ن أمام وواجهھ رسول  فعاد

  .! )) وجددها أذن أذهب((  رسول  لھ لقا عندها قديمة
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 أضاب��ها �� السلطة أدرج��م الذين املئات مع ١٩٨٠ عام رسول  أعتقل

 لالفاض العالم السيد ف��ا أعتقل ال�ي الف��ة �� الدعوة حزب خط ضمن

 أللهم أهلھ ا�� أعتقلوا الذين من أحد �عد ولم، الصدر باقر  محمد املفكر 

 أساس ثبت من هم رسول  مقدم��م و�� آلوس أوالد �ان .هامدة كجثة أال 

 عم التنظيمية رسول  عالقة و�انت الزعفرانية �� الدعوة حزب تنظيمات

 مباشرة يرتبط الذي)  الكرادة منطقة من(  البصري  عارف الشيخ الشهيد

 حملة �� املعتقل�ن مع أعدم وقد الصدر  باقر  محمد الشهيد بالسيد

 در ص ح�ن .رسول  ع�� ف��ا قبض ل�يا األعتقاالت حملة سبقت أعتقاالت

 كوادر  ع�� األعدام أح�ام بواك��  من و�ان عارف الشيخ ع�� األعدام حكم

 مقابلة ير�د ملن بالسماح �عليمات حس�ن صدام أصدر  الدعوة حزب

 ع�� التعرف �� الغاية و�انت وأصدقا��م أقر�ا��م من عل��م املحكوم

 والنتيجة للمواجهة يأ�ي نم جميع ع�� القبض ألقاء ثم ومن عالقا��م

 صعق املواجهة يوم �� .شك دون  أيضا األعدام ا�حالة هذه �� طبعا تكون 

 ملقابلة جاءوا الناس من آالفا لرؤ�تھ غر�ب أ�ي �جن أمن ضابط

 صعو�ة قدر  أو  ويعدموا هؤالء �ل ��جن أن تصور  هالھ ور�ما املحكوم�ن

 ؤكدامل ولكن ذلك غ��  أو  التوقيف أو  املواجهة بخصوص األجرائية النتائج

 فوصر  م��م لعدد ما بطر�قة أختيارا وأجرى  بالدخول  ل�جميع �سمح لم أنھ

 .هةباملواج لهم سمح من جميع ع�� القبض ألقي فقد التوقع و�ح الباق�ن

 �نح رسوال  أن بال�جن وحكموا رسول  مع معتقل�ن �انوا الذين الشهود ذكر 

 القا��ي ورمى �علھ نزع عليھ األعدام بحكم ا�جبوري مسلم القا��ي نطق

  .باألعدام عليھ حكم معتقل أي عليھ يقدم مالم وهو  بھ

 .ليھأ ��ما وأتوا عينيھ بقلع فقاموا رسول  عي�ي بقلع الشرطة القا��ي أمر 

 �سمح لم أذ والده بيت داخل عزاء لھ وأقيم أهلھ ا�� رسول  جثة سلمت

 .وسآل بيت من لمتس ال�ي الوحيدة جثتھ و�انت للعزاء سرادق بنصب لهم
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 ع�� �عاقب �انت سلطة ع�� غر�با ليس

 ماألل��ا مجرد أو  السيا��ي واألنتماء الفكر 

 شر  فينال األقر�اء من درجات ما بمبدأ

 ةالرا�ع الدرجة ح�ى الشديد الفعال عقا��ا

 اباش تأخذ أن والكب��  صغ��  م��ا وال�سلم

 أ�ي ح�ن �� رسول  بھ أخذت بما �اظم مثل

 �� �� معا �شأنا وقد، �اظم عن أعرف لم

 ولم والفن األدب غ��  لھ هوى  أي، واحد

 .بحزب صلة لھ أن ثقة مصدر  من أسمع

 وال�ي الزعفرانية �� األمن دائرة �انت

 ك��ةو  لها املناوئة السياسية التحر�ات �خطورة)  مدير�ة( السلطة جعل��ا

 ثم.وسآل بيت أهل وسكنات حر�ات لرصد العيون  تضع، ال�� �� أنصارها

 حذر  أنھ �عرفون  و�انوا رسول  شقيق حسن ألعتقال األمن رجال احتال

 التيار  اقطعو  .دائما يده متناول  �� �سالح و�حتفظ �سهولة نفسھ وال�سلم

 لكهر�اءا دائرة �� العامل�ن مال�س ولبسوا ��ارا ب�املھ ال�� عن الكهر�ائي

(  ا�خاقا�ي ��ع املالزم يقودهم ا�خطوط ألصالح جاءوا بأ��م وتظاهروا

 دالبائ العهد �� صدام مدينة(  الثورة أمن دائرة من)  �اظم املستعار  أسمھ

 الغرفة �� نائم وهو  وفاجأوه السطح ا�� صعدوا).  الصدر  مدينة وحاليا

 مغال  سم�� (  فلسط�ن �شارع غالم سم��  بيت ا�� بحسن ذهبوا .العلو�ة

 ةاملستنصر� جامعة �� السلطة لرجال تجمع ع�� �جوما نفذ أنھ قيل الذي

 �ا� تحول  الذي الدار  هذه وم��ا أهلھ أمالك الدولة وصادرت حينھ �� وقتل

)  ثالبع �حكومة بمعارض��م واملشتبھ املعارض�ن مع للتحقيق معتقل

 وامتألت تورمت ساقھ أن درجة ا�� قاسيا التعذيب و�ان �عذيبھ وجرى 

 حالقي ألخراج وسيلة دبأيجا �ساعدوه أن املعتقل�ن من يطلب و�ان قيحا

 كر ذ .التعذيب تحت أستشهد أن يلبث لم ثم، اليطاق أملا يؤملھ �ان الذي

 هم هناك آلوس بيت من رآهم الذين املعتقل�ن أن األيام تلك شهد من
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 ةحادث �عذيبھ أثناء حدثت الذي ع�� وهو  أبنائھ أحد و  نفسھ آلوس ا�حاج

 ضعوار  ا�� م��ما ويعلقونھ ا�خلف ا�� املعتقل يدي ير�طون  �انوا .نادرة

 فسقط عليا علقوا ح�ن السقف أ��ار  وقد)  الشيلمان(  ا�حديدية السقف

 أصيب بل يمت لم أنھ أال  فوقھ الغرفة تلك سقف من قسم وسقط أرضا

 دةع �علقون  وصاروا بالهست��يا ا�جالدون  أصيب �عدها .وجروح برضوض

 نقل ،تقر�با أشهر  ثالثة �عد.الباقية العوارض من عارضة �ل ع�� معتقل�ن

 بحجة مالكيھ من السلطة صادرتھ جميلة منطقة �� يقع بيت ا�� املعتقلون 

 وجدي �ان .الدار سرداب �� الزعفرانية معتق�� وضعوا .أيرانية تبعية أ��م

 قدر  ماور�، جسدي �عذيب ا�� يتعرض لم ولكنھ رسول  ا�حاج املعتقل�ن ب�ن

 العذاب من مايكفيھ �عذبون  بيتھ اءو�س ألوالده رؤ�تھ �� أن ا�جالدون 

 نب� ليلقوه �عيدونھ أحدهم �عذيب من ملوا أذا �انوا، ملسھ عن ويغن��م

 صابماأ ف��ى  املشبكة القضبان من حاجز  عنھ يفصلھ آخر  حجر  �� أو  يديھ

، اع�� أو  عنھ األذى يرد وكيف يفعل ماذا ال�عرف وهو  بيتھ من أمرأة أو  أبنھ

 بلق ��ذا قتلوه وأحس��م

 �ل بصنيعهم وأعادوا أعدامھ

 � ع� الظاملون  أق��فها جر�مة

 املؤمن�ن بحق ليس التأر�خ

 �ل بحق وأنما فقط باألديان

 ظلم فجسدوا رأي صاحب

 هذه بمأساة �لھ التأر�خ

 رجال أن ألم فوق  ممضا أملا اآلباء آالم ومازاد .املسبية املنكو�ة العائلة

 مع يحتجزو��م حيث من ا�خروجب أحيانا لألطفال �سمحون  �انوا األمن

 قدو  القضبان وراء من الكبار  وأخوا��م آبا��م ا�� للنظر  فيذهبون  أمها��م

 يأخذو��م أو  و�تأوه يتلوى  فهو  �عذيب جولة �عد ممددا م��م عدد يكون 

 يدري  أحد �عد ولم الرجال عن النساء عزلوا.للتعذيب أطفالهم أع�ن أمام

 روى املعتقل�ن ضمن �ان طهواش منا�ي محمد أسمھ رجل .لهن ماحصل
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 و�� األمر�ن ف��ا ذاق تحقيقات عدة �عد للتحقيق أخذوه ح�ن يب�ي �اد أنھ

 يضر�و��ا ا�جالدون  و�ان السقف ا�� وعلقت عر�ت قد أمرأة شاهد الغرفة

 من �اعل� ظهر  وقد توسل �لمة أو  صرخة أو  بآهة فمها تفتح لم لك��ا بقسوة

 لتفخج يقول ، األقل �� ساعة نصف منذ يبالتعذ ا�� تتعرض أ��ا وضعها

 يوعلقو� أرضا أسقط كدت أن �عد نف��ي وتمالكت الضعف من م�ي بدر  ملا

 وتحمال  �جاعة جأشها ر�اطة من أستمد ضر�ة تلقيت �لما فكنت مثلها

 تثاب املالزم بأشراف يتم التعذيب �ان .واحدة آهة م�ي ال�سمع أن وأحرص

 يتب من الباق�ن املعتقل�ن أن و�ذكر )  سفرا املستعار  أسمھ(  التكر��ي

 سعيدة وزوجتھ ال��اد�� حسو�ي آلوس الوالد الشهداء هم �انوا آلوس

 ومحمد وكر�م وطھ وعباس وع�� منصور ) ثانية وزوجة( سعيدة من وأبناؤه

)  �اظم حياة( رسول  وزوجة) فارس أمل( عباس زوجة و  و�حيى و�اظم

 قشقي غ��  أخ وهو  ال��اد�� زغ��  وعلوان جواد وشقيقها �شرى  وشقيق��ا

 أعتقلوا األمن رجال أن أعدامھ قبل الشهود ألحد عليا ذكر  .أمھ من لرسول 

 �انون  ٢٤ يوم من أبتداء �عذي��م �� و�وشر  ليال  الثا�ي �انون  ٢٣ يوم أغل��م

 .ليال الثا�ي

 الثمن و�كون  جديد رقم عند مرة �ل تقف الروليت كمنضدة الزمن دائرة

 لعائلة ماحدث) شيوعية( لعائلة ١٩٦٣ عام شباط ٨ �عد حدث .نفسھ

 وال�حايا نفسھ وا�جا�ي نفسها املصائب .١٩٨٢ عام) الشيعية( آلوس

 أفراد القومي ا�حرس عناصر  أعتقل أن �عد .بالتسميات أال  اليختلفون 

 .يعارض صغ��ا طفال  وراءهم تركوا ساع��ا الدار  �� وجدوه ومن �لهم العائلة

 ةخشي أليھ الذهاب ع�� م��م أحد يجرؤ  أن دون  ب�اءه �سمعون  ا�ج��ان �ان

 امتعاطف باعتباره الدار  يدخل من �ل ألعتقال مصيدة لھ تركهم يكون  أن

 �� أخرى  وقائع ع�� قياسا �حيحا الهاجس هذا �ان ور�ما العائلة هذه مع

 يةالخش أنھ ا�ج��ان وتأكد ال��ار  طلع ح�ن .األول  الديكتاتوري العهد ذلك

 أقارب ا�� سلموه ثم بھ واعتنوا الطفل حملوا الدار  ا�� الدخول  نم
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 أغلقت أذا ؟ليال أهلھ من فارغ وهو  بيوتنا من بيتا أحدكم رأى هل.ألهلھ

 .ق�� �� با�حياة ي�ج رضيعا طفال  تصوروا .بحجرت�ن ق��  ع�� أغلقتھ بابھ

  ترك لم اليدري  صغ��  حياة .الوهن �غالب الليل بطول  ب�اء
ً
 مىع �� وحيدا

 نع و�حث با�حليب مفعم وصدر  دا�� حضن عن عب�ي سؤال ب�اؤه .شاسع

 تضاريس عن شيئا ال�عرف أنھ .الطمأنينة ع�� الباعث الوالد صوت

 أعادو  .الوحشة ظلمة �� ركنھ الذي الشر  أو  والداه ف��ا ضاع ال�ي الطغيان

 انر غف خالة حدثت�ي…. آلوس عائلة مع ضراوة أك��  بوحشية نفسھ التأر�خ

 هافارقا وال�ي وحياة رسول  الشهيدين أبنة غفران أن قالت)  �اظم فاطمة( 

 مع جاءت رسول  أعدام �عد أمها ألن عندها تركت أشهر  بضعة وعمرها

 آيار  ١ يوم(  عملها م�ان من �عد فيما أعتقلت وقد معها للعيش طفل��ا

 شقيق عباسا أعتقلوا وح�ن)  ١٩٨٢ آيار  ٣ يوم(  �شرى  وشقيق��ا)  ١٩٨٢

(  معهما الثالثة أطفالهما أخذوا والده بيت من فارس أمل وزوجتھ رسول 

 ) عمرا م��ا أصغر  وشقيق�ن آنذاك العمر  من السادسة تبلغ و�انت نادية

 �سلمونھ أحد العائلة من يبق لم أنھ وحيث أيام �عد األطفال أعادوا

 والكالب ةاآلسن املياه حيث السدة جهة من الزقاق عند ��م ألقوا األطفال

 ي��مب الزقاق هذا ففي أليھ يذهبون  آخر  م�انا ال�عرفون  األطفال .السائبة

 انس� من أحد يجرؤ  لم .أليھ األيواء وال�ستطيعون  مقفل هو  ملاذا واليدرون

 محاوالت سوى  أيام ثالثة طوال م��م األق��اب ع�� م�ان أي والمن الزقاق

 مستوصف �� �عمل سامرائية ممرضة ��ا تقوم �انت خاطفة سريعة

 الاألطف �عاود عرو�ة أم �انت .عرو�ة أم وتك�ى الزقاق و�سكن الزعفرانية

 ستةال ذات نادية �انت بطانية وأعط��م بالطعام ف��ودهم م�ا��م �� وهم

 من لاللي �� لتحم��ما فوقهما وتنح�ي ��ا وشقيق��ا نفسها تلف أعوام

، وتنبح ر �� نحوهم ليال  السدة �� أوجارها من تأ�ي �انت ال�ي السائبة الكالب

 ار ج عل��م أشفق أذا أال  الكالب وسط ليلة �ل وهلع رعب �� األطفال و�ظل

 ا�� �ةعرو  أم ذهبت �عدها .بيتھ �� ليخت�ئ وعاد �سرعة الكالب ع��م وأ�عد

 مهم�سل أن ا�� مختارا بأعتباره عنده األطفال يأخذ أن ورجتھ حسن املختار 
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 ا�� أطفال ثالثة أخذ ال�ستطيع فهو  يفعل ماذا تار املخ حار  .لهم قر�ب ا��

 نم كغ��ه يخ��ى، السلطة جهة من أنھ رغم، أيضا وهو  ��م والعناية بيتھ

 أمن مدير�ة ا�� فذهب تخو�ل دون  تصرف أذا الوخيمة العواقب

 والما�ع الاألطف أمر  ال��مهم أ��م تب�ن .األمر �� رأيھ املدير  ليسأل الزعفرانية

 رانغف خالة ا�� عرو�ة وأم املختار  جاء .ما�شاء املختار  ��م عيصن أن لد��م

 تطلب ح�ى م�ا��ا من تتحرك فلم لهم قر�ب ع�� تدلھ أن املختار  ورجاها

 فأقسم األ�سا�ي العمل هذا �سبب أذى ينالها لن أنھ ع�� يقسم أن منھ

 �سكن لهم عمة ا�� األطفال مست�حب�ن معهما وذهبت وأطمأنت الرجل

 �� ��ىتال فكأنھ املعتقل �� ب�اظم صنعوا عما أحد يخ���ي لم.رى أخ منطقة

 الشهود �ل ؟بھ ذهبوا أين .العام األمن سيارة ف��ا أصعدوه ال�ي ال�حظة

 ا��د ظل عن يبحث ذهب أن يلبث لم أنھ أعرف .املعتقل �� �ان أنھ يقولون 

 قطعي أمل ا�� العصر  سراب �� و�نظر  فيھ ي���ع الزعفرانية من مسافة ع��

 أكباد بقايا ا�� يأ�ي هل سألت .النائية البيوت من خارجا أليھ ال�ج�� 

 هذه �ل �عد أحوالهم عن �ستفسر  من املناسبات �� ولو  بانتظام الشهداء

 ع�� ل�حصول  مرة غفران أبلغوا وقد يأ�ي الأحد ا�جواب �ان .املآ��ي

 و  !! م��وجة ألنك ال�ستحق�ن لها قيل ذهبت فلما دوالرا عشر�ن مساعدة

 حوا�� عل��ا خط معدنية شاخصة ع�� اآلن أمامي هو  األبلغ ا�جواب لعل

 ..  آخر  لتيار  ورقية ملصقات اليوم طمس��ا أسما عشر�ن
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 عقوبة من تربع بالقليل

 كر العس أو  ا�حز�ي�ن من الرئيس عرفوا من �حايا يكن لم سابقا اشرنا كما

  ��م معرفتھ �لف��م أفراد العقو�ة طالت حيث فقط
ً
  ثمنا

ً
 عائلة م��م غاليا

 سيا��ي عائلة من �� املوصل من ينحدران واالثن�ن وزوجتھ زوج من مكونة

 د��مل و�ان باطفال يرزقوا لم.معروف تاجر  أبن وهو  املل�ي العهد �� معروف

 ادين �� النائب السيد ع�� �عرفوا.ب��بي��ا يقومان الكالب من زوج�ن

 ض�ع �� يذهب النائب السيد ان� حيث السبعينات أوائل �� الفروسية

 أوائل ��.ممارس��ا من �انوا ال�ي ا�خيل ركوب ر�اضة ملمارسة األحيان

 قدهمينت بھ واذا الرئيس تذكرهم بالذهب الت��ع حملة بدء �عد الثمانينات

 ولهم أطفال دون  ومن وزوجة زوج من عائلة لقيام“ وذلك التلفز�ون  ��

 أن ثناناأل حاول .“ دينار األف خمسة درهوق ضئيل اعت��ه بمبلغ بت��ع �لب�ن

 تتح وضعوا، رفضت محاول��م لكن الرئيس حديث �عد أخرى  مرة يت��عوا

 الرجل وعذب الرئيس ع�� الت�جم ب��مة االثن�ن ع�� القبض والقي املراقبة

 عد� الرجل ليموت اعتقال ف��ة �عد األثن�ن سراح أطلق. بالشلل واصيب

 فقد الزوجة أما ال�جن �� سمم أنھ وقيل ھسراح أطالق من قص��ة ف��ة

 .“ العراق هاجرت

 .لهم الرئيس انتقاد ف��ا ورد ا�جمهور�ة جر�دة من قديم عدد أرفق هنا
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 ١٩٨٣تموز   ١٧ا�جمهور�ة جر�دة 
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 اعدامات أعدادية الكاظمية

تحقيق عن جملة اعدادات م��ا  فيھ ورد املدى جر�دة من عدد هنا أرفق

 كتابة �سبب ١٩٨٣ عام �� ال�اظمية أعدادية �� بصف داماألع حكم نفيذت

 الصف طالب أن“ ذكرت حيث الصف، سبورة ع�� صدام �سقط شعار 

 واليجد الصف دخلوا قد �انوا ال�اظمية إعدادية �� – د – الشعبة – الرا�ع

  أن
ً
 فساد حس�ن، صدام �سقط عبارة السبورة ع�� خط قد �خصا

 اتبا�جه اتصلت ال�ي املدرسة إدارة الغإب وجرى  الطلبة صفوف االرتباك

 الصف طالب جميع اعتقلت أمنية مفرزة الفور  ع�� وحضرت األمنية

 قةالوثي وذكرت.�غداد أمن ثم ال�اظمية أمن مدير�ة �� للتحقيق وأخذ��م

 ل�خصا معرفة إ�� يتوصلوا لم املحقق�ن لكن للتعذيب �عرضوا الطلبة أن

 شنق اإلعدام أمر  الشعبة طلبة جميع بحق فصدر  العبارة هذه كتب الذي
ً
 ا

  تنفيذه وتم! املوت ح�ى
ً
 ١٩٨٣ امع وتموز  حز�ران من مختلفة توار�خ �� فعال

 ١٧الـ أك��هم عمر  يتجاوز  لم أعدموا الذين الطالب أن إ�� الوثيقة وأشارت

 
ً
 “ .عاما
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الفصل السابع: 

 اغتياالت 
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 .. كالطريدة

 رسمي لم الشبهة، من مذعوراً العشرين، للملجأ ملتجيء ندقٍ،خ من قافز
 كتبي لم الفاشيست، علي الحقد من يتعب لم المسعور، الطلقة مسار

 .قصيدة
 .. كالطريدة

 يسمح ذيال العمر له كان ما، الشارع منعطف في“ البعث“ برصاصِ يتهاوى
 .سعيدةال النهايات يلق ولم ــ اآلتي عن أحالم ثمة له كانت قد ــ باألوهام

 .. كالطريدة

 وأهدى .. كالطفل البسمة دائم ووجهاً النبضِ عذبةَ روحاً الجالد قبضَ
 ثُم ثان،“ عزالدين“ الفلسطيني أعطى أذى، والمشاوير يتماً الطغاة فرحة
 شهيده الصبحِ في البصرة نخل أعطى

 .. كالطريدة

 الحزبي اسمه هافي له كان التي تبيرو أسرِ في ميتاً“ وصفي عادل“ ينتهي

والناس العالم مع دعواه .. الجديدة الدنيا عن دعواه 

مــاذا؟ ثُم 

مــاذا؟ ثُم 

 ؟“ عــادل“ موت عن أكتبه الذي ما
 ؟“ عادل“ موت في يجمعنا الذي ما
 ؟“ عادل“ آثارِ من“ عـادل“ لنا أبقى الذي ما
 :تبكي زوجته 

 هوالس في تلعب إبنةٌ: 
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 الماضي األحد في زوجه أخا: 

 أبدا يراه لن عراقاً: 

 الثورة الى نداءات بعض: 

 للحادث“ تأسف“ التي القيادات في صمتاً: 

 واألصحاب األهلِ عذاب: 

 .. مــاذا

مــاذا؟ ثُم 

 اللؤمِك الواضح القاتلُ هذا دام ما عابراً موتاً الموتُ يكون ال .. ما موت عن
 بيننا ما هنا

 “ رسمياً“ الكون سكوت دام وما .. تأت لم الثورة دامت ما
 البعيدة واألخت والطفلة الزوجة له دامت وما

 .. كالطريدة

 نالالجئي خيام بين ما الالجيء وانتهى السنين خيبات جر قد كان
 التي عثالب دولة أعني ــ البعث وألن نذلة األسنان المسعورةَ السلطةَ وألن
 بغداد نم تقتلُ

 وطفلة قناصٍ بين ما فاصالً حداً يعرف ال
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 اغتيال عادل وصفي

 ��ا األردن من سطينيةالفل املقاومة مع العراقيون  ال�حفيون  رحل عندما“

 نفلسط� مجلة �� �عمل وصفي عادل يد�� عرا�� �حفي معهم رحل لبنان

 ى مستو  ع�� معروفا الشاب هذا يكن ولم فتح منظمة تصدرها ال�ي الثورة

 يمنع لم ذلك لكن ،العراقية املعارضة �شاط �� دور  لھ يكن ولم ،واسع

 اقسمف وصفي عادل تيالاغ من بب��وت العراقية السفارة �� أالغتيال فرقة

 .قاتيلھ من لھ الثأر  ع�� حاشد اجتماع �� عرفات ياسر  السيد

 أصبح الذي ال�حفي هذا اغتيال جدوى  عن حس�ن صدام سئل �غداد و��

 
ً
 العراق سمعة ا�� ���يء مما والعاملية العر�ية ال�حافة تتداولھ اسما

 وليس عھموضو  عا�ج برزان الرفيق أن أعتقد �جيب و���ود صدام فأجاب

 ٥ “ .عرفات ياسر  سز  الغ��ة أذن �جر  وانما هو  املقصود

 ةرئاس بمنصب �ان عندما التكر��ي برزان عن عرا�� مخابرات ضابط نقل

  يكفينا“ قولھ املخابرات
ً
 مقا�� من واحدة �� املوجود املعارض أن فخرا

  يلتفت ينتقدنا أن يحاول  عندما ،براغ أو  باريس
ً
  أو  يمينا

ً
  شماال

ً
 نم خوفا

 فرق  �شاط لتأث��  دقيق وصف وهو “ بجانبھ مخابرات ضابط وجود

 يناتوالثمان السبعينات ف��ة �� البلد من هرب من ع�� العراقية املخابرات

 قامت بل فقط املراقبة بمهمة العراقية املخابرات تقم لم. املا��ي القرن  من

 افقهار  مالعال �� بلد من أك��  �� توزعوا عدة �حايا واغتيال تصفية بمهمة

  األحيان أغلب ��
ً
 لاالغتيا عمليات ع�� عر�يا و  عامليا مطبق شبھ صمتا

 .تلك

 السياسة �لية وخر�ج �غداد مواليد من وهو  وصفي عادل �ان ال�حايا احد

 مجلة حر�ر لت نائبا ليصبح الفلسطينية التحر�ر  بمنظمة التحق، واالقتصاد

 لعلويا لحسن“ الطین أسوار“ كتاب من٥ 
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 ��اف عادل وتزوج كنس ال�ي ب��وت من تصدر  �انت ال�ي الثورة فلسط�ن

 . فلسطينية امراة من

 :الراوي  مؤ�د كتب اغتيالھ حدث عن

 ال��ار، و�ح و�� ٢٠/٦/١٩٧٩ من دقيقة وار�ع�ن العاشرة الساعة ��“ 

 قتَل ال أن ومع. بالنواح زوج�ي أيقظت�ي ح�ن نائما كنت. وصفي عادل قتلوا

 لم التخمة، ح�ى األهلية ا�حرب تخوُض  و��َ  ب��وت �� بنا يحيط �ان والدمَ 

 ع��ا وأدافع نف��ي أخدع أن املوت عاصفة أمام اعتدت لقد. النبأ أصدق

ُل  مطاق؛ غ��  ألٍم  �جمة من ، ��ا أ�غطى ال�ارثة، استيعاب أطّوِ
ً
 متدف رو�دا

ً
 ئا

 يستأ� العاصفة لكن. ا�حلم مثل ا�حقيقة تبدو  وح�ى أهذي، ح�ى بحماها

  مهما
َ

َحَصنت
َ
 ايةال�� �� وستجابھ األحوال، �ل �� داَرَك  وستخّرِب بالوهم ت

  أن �عد عليك عز�ز  �خص موت حقيقة
ّ

. منكبيك أح�ى الذي ثقلها خف

  رأ��ي ومال ظهري  إنح�ى لقد
ْ

  عندما ��َّ  ال��ودة وارتجفت
ُ

 موِت  من تيقنت

 .وصفي عادل: العز�ز هذا

 مرثية سوى  املخفف عادل موت أواجھ وأنا الوقت ذلك �� أتذكر  لم

 اإلعياء، ح�ى وغاضٌب  با�حقِد  ممت��ءٌ  وأنا أنكيدو، قَد ف عندما �ل�امش

 ب��وت ا�� �غداد من ا�جر�مة حملوا عراقي�ن ضد وإنما القدر  ضد ليس

  الدنيا من يرَ  لم النوايا صا�� ف�ى قلب �� ل��رعوها
ّ
 اوجهه َب�ج��ا إال

 .ا�جميل

 �� الهادئ �املاء و  البيضاء �الصفحة هو  .نقيض�ن كنا. عادل أحب كنت

 ثلم حيا�ي �� وأشكك نف��ي، مع وأ�عارض املجهول، �� أحفرُ  وأنا بح��ة،

دخَل  نار  حلقة من ا�خروج فيحاول  سيلد عقرب
ُ
 ال  الفوضوي  أنا. ف��ا أ

 يمالتنظ هذا: بالدقائق حياتھ يقيس الذي املنظم وهو  حاضري، ح�ى أملك

تلة رصده للزمن الصارم
َ
 .وصفي عادل ق

٥۹۸ 
 



 هكذا. عشرة ا�حادية تمام �� ف��ا �عمل �يال املجلة يصل يوم �ّل  �ان

ـتلة بھ ظفروا
َ
 برصاصة، قلبھ وأسكتوا العرا��، النظام من البعث، ق

 �يأن بحيث وتوازنھ رصانتھ من وأستغرب بھ، أتأمل كنت صديقا وفقدت

  سألتھ
ً
 �سقط أن تر�دها سماوات أية ـ املستعار  اسمھ و�ان ـ خالد يا :يوما

 تأمل ال�ي والعدالة العالم، هذا �� غر�ب كأن و�عرف �حنتك لتتبدل

 ولئَك أ خاصة الكث��ين، أن موتھ �عد عرفت ولكن�ي وهام؟ أ مجرد بتحقيقها

 أل��م أحبوه قد ب��وت، جحيم ا�� النظام نار  من هر�وا الذين العراقيون 

، عندما نقيضهم فيھ وجدوا
ً
 وقد وجوههم صورة مرآتھ �� أبصروا أيضا

 
ْ

خ�ِ�لت
ُ
، وصفي عادل �ان. واملذلة ا�خوف ابأعش م��ا أ

ً
 �نلآلخر  و�و�� حاملا

  النوم من استيقظ أنھ لو  كما با�حلم،
ً
 صغ��ة أشياء عن ليحدثك توا

 مالمحھو  الهادئة ��حنتھ ي�حك. بالك �� تخطر  قلما أسئلة عليك وليطرَح 

  �ان. املتدفقة العميقة و�عواطفھ الوا�حة
ً
 الشعر  يكتب أن دون  شاعرا

  �ان. بال�لمات
ً
، متأمال

ً
  ومتذكرا

ً
 ركھت وملا بھ يحيط ملا باملشاعر، محتشدا

  �ان. بھ يأمل وما خلفھ
ً
، عراقيا

ً
  َيحمُل  �ان أنھ بمع�ى صميميا

ً
 غ��  ذاكرة

  �ان. الناس وعن البالد عن مؤذية
ً
 �علَق  وقد ـ �غداد من ـ املدينة من رجآل

 �علَق . جلةد ضفاف ع�� أ�جارٍ  خلف بمغي��ا أو  شمسها و�شروق ب��رها

 مليأ و  واألحبة األصدقاء أسماء يتذكر  وهو  ف��ا، درس ال�ي ا�جامعة بحياة

  العودة ��
ً
 .م��ى زمن عن عامرة بروح ليحد��م العراق ا�� يوما

 ا�� دفعتھ “البعث“ مع مصاعب وأية البالد، ترك وكيف ِلَم  أدري  لست

 تكن معھ حواري  �� لكن�ي. الفلسطينية با�حركة يلتحق ل�ي ا�حدود

 رضھو�عا ال��يئة ودعابتھ الداخ�� ونقاءة السمحة روحھ مرةٍ  �ل �� أكتشف

 نظام مجرد بأنھ كث��ة؛ أوصاٍف  دون  من َيِصفھُ  �ان الذي البعث نظام مع

 ا�� أقرب وهو  الزمان، هذا من ليَس  بأنھ أفكرَ  أن يجعل�ي �ان .. صا�ح غ�� 

 عواطفھ عن التعب��  و�� براءتھ �� د�ستو�فس�ي روايھ �� مشك�ن األم�� 

 . مباشر �ش�ل
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 وصفي عادل نزل  ٢٠/٦/١٩٧٩ يوم من دقيقة وار�ع�ن العاشرة الساعة ��

ل أن �عد ب��وت �� شقتھ من  ثّم  عطاف زوجتھ وودع وسناء ملى طفلتيھ قبَّ

 أحد ان� ال�ي“ الثورة فلسط�ن“ مجلة ا�� الفاكها�ي شارع �� طر�قھ اتخذ

 شارعٌ  .م�� ٤٠٠ من اك��  داره عن يبعد ال  جلةامل مقر  �ان. تحر�رها سكرت��ي 

 كنا .الفلسطينية املنظمات و�م�اتب والباعِة، و�ا�حوانيت بالناس مزدحم

 األهلية ا�حرب �سبب الفلسطينية املقاومة إلنكفاء“ األخ�� الشارع“ �سميھ

 بمخاوف أحد يفكر  يكن ولم. الضيق الشارع هذا �� السوري وا�حصار 

 نم القتلة أن يبدو  ولكن. الصديقة البقعة هذه �� األمن وا�عدام ال��ديد

  ودر�ة دراية أك��  �انت العرا�� للنظام اإلغتياالت فرق 
ً
 عملها،� للقيام وفنا

 املاديةو  املعلوماتية األم�انيات �افة خدم��ا �� وُوضعت وتدر�ت درست فقد

 زبح �� ومخ��ين العر�ية التحر�ر  ج��ة ذراعها ع��  وخاصة والتسليحية،

 ��ا املتسلل�ن من أوامرها ومنفذي عيو��ا ا�� باإلضافة اللبنا�ي البعث

 .املنطقة �� املتواجدة والهيئات املنظمات

 �� ـ الثورة فلسط�ن مجلة ـ عملھ م�ان و��ن داره ب�ن الطر�ق منتصف ��

 انيتو�ا�حو  واألطفال، والنساء واملقاتل�ن والباعة بالناس املزدحم الشارع

 ��ع وصفي عادل ما �خص أوقف الفلسطينية املقاومة و�م�اتب واملقا��،

  ـ عيان شهود سرد كما األ�سرـ الرصيف
ً
 لھ �شعل أن جم بأدب منھ طالبا

  عادل ذلك فعل وعندما. سي�ارتھ
ً
  ال�خص ذلك أخرج منھ مق��با

ً
 مسدسا

 اتخذو  ابتعد قد القاتل �ان. قلبھ نحو  مباشرة الرصاص فأطلق صوٍت  ب�اتم

 ��اوى  مافي تنتظره، سيارة ا�� قر�ب زقاق من لينفذ الناس زحمة ب�ن طر�قھ

  وسقط عادل
ً
 للتو  سقوطھ شاهدوا الذين �عرف لم. األرض ع�� بطيئا

  األمر  حقيقة
ّ
 .األرض ع�� وسال القميَص  ولّون  الدمُ  �خَب  أن �عد إال

 ياحوالص الهرج حدث الفلسطينية املقاومة تمتلكها ال�ي البقعة هذه ��

  .ب��وت من ما م�ان �� واختفى ابتعد القاتل لكن ،القاتل عن بحثوال
ّ
 إآل

 سكرت��  “وصفي عادل“ العرا�� خالد بأنھ القتيل عرفوا الذين الناس أن
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 و�دأت .الفلسطينية املقاومة م�اتب �� ا�خ��  �شروا الثورة فلسط�ن مجلة

 قتلِة،ال عن البحث املقاومة لفصائل أم�ي جهاز  من وأك��  جهة، من أك�� 

 قاءوإل الروشة منطقة �� وكرهم بمداهمة قص��  زمن �عد املسا�� وت�للت

 ووثائق اع��افات ع�� وا�حصول  اإلغتيال فرقة أفراد معظم ع�� القبض

  اق��فوها، ال�ي ا�جر�مة تؤكد
ً
 انت� األسماء من بقائمة اع��افهم عن فضال

 توف��  �� األك��  لالفض ويعود. وفلسطيني�ن عراقي�ن من اإلغتيال الئحة ع��

 وكر  كشف الذي فتح ملنظمة الطال�ي األمن جهاز  ا�� األولية املعلومات هذه

 أسرار  افت�حت أن و�عد. أفرادها ع�� القبض وألقى العراقية املخابرات

 ودعا العرا�� البعث نظام قبل من امل�لفة اإلرهابية املخابراتية الشبكة

 �� بالتوسع الفلسطينية األمن أجهزة وقامت. املقاومة �جن �� القتلة

 نم عل��ا حصلت ضافية معلومات �عد فيما س��ت لك��ا معهم، التحقيق

 .اإلع��افات

 ق��موعال ارتكبوها، ال�ي السابقة وا�جرائم القتلة اسماء اعالن ينب�� �ان

 فارة،الس �� املخابرات شعبة و�دور  ب��وت �� العراقية بالسفارة العملية

 لذيا وال�خص ا�جهة �� ومن باإلغتياالت، امل�لفة رقةالف هذه و�عائدية

 �عد فيما األمور  جرت كيف أدري  ولست. املهمة هذه العراق �� ��م أناط

 من لعرا��ا للنظام املعتقل�ن القتلة و�سليم �سف��  جرى  وتفاهم اتفاق و�أي

 �� فا�خل من خنجر  طعنة بمثابة �ان األمر  لكن .الفلسطينية املقاومة قبل

. طينيةالفلس املقاومة سبيل �� كث��ة �حايا أعطوا الذين العراقي�ن ر صدو 

 التحر�ر  سكرت��ي  أحد منصب شغل الذي وصفي عادل اغتيال عملية جرت

 ظاموالن فتح منظمة ب�ن العالقة تأزم من جو  ��“ الثورة فلسط�ن“ لـمجلة

 عضا��اأب ون�ل العراق �� فتح م�اتب أغلق قد البع�ي النظام و�ان. العرا��

 �ةالذخ� لصنع �ستعملها فتح �انت ال�ي الصغ��ة الورشات واستملك

 .اإلحتياجات من ولغ��ها

.............................. 
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 التحر�ر  منظمة مع العراق عالقة �انت املا��ي القرن  سبعينيات ��

 القطعات تواجد من الرغم وع�� ١٩٧٠ عام ففي متوترة، الفلسطينية

 ب�ستجي ولم املتفرج بموقف وقفت فقد األردن �� يةالعراق العسكر�ة

 مافي ضدها األردنية القوات �جوم لوقف للتدخل الفلسطينية للنداءات

 ��ةج با�شائھ التحر�ر  ملنظمة ظهره العراق ودار .األسود ايلول  بأحداث عرف

 .يوالونھ فلسطينيون  قادها ال�ي العر�ية التحر�ر 

 

  البدء �� �ان والذي نضال أبو  أو  البنا ص��ي  �غداد ودعمت
ً
 �� لفتح ممثال

 �� املقيم�ن الفلسطين�ن ب�ن الوحيدة الوصل صلة ا�� فتحول  العراق

 من“ فتح“ ل �عهدوه ما�انوا �حسابھ وحولوا انذاك والسلطة العراق

  عليھ واغدوا مزرعة واعطوه معونات
ً
 يتحول  أن لھ سمحت أخرى  أمواال

 ان�ار  هل�س أن البنا ص��ي  وظيفة �انت دايةالب ��.  واألستثمار التجارة ا��

 �مامل� موقع من العرا�� ا�حكم انتقال �سر  بل األردن �� حصل ملا العراق

 لتفر�طها التحر�ر  منظمة �غداد من ��اجم بدأ حيث، املد�� موقع ا��

 خدمهااست بندقية ا�� البنا تحول  ثم، األرد�ي ا�جيش مع املعارك �� وجب��ا

 .فتح ضد النظام

  املعروف العباس محمد �غداد ورعت
ً
 اش��ر  والذي العباس أبو  ب حركيا

عن ا�شق والذي، ١٩٨٥ عام �� الرو األيطالية اكي�� سفينة �عملية
ً
 مبكرا
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 حر�ر ت ج��ة وتأسيسھ ج��يل أحمد بزعامة العامة القيادة - الشعبية ا�ج��ة

 .فلسط�ن

 لعرفات ةاملناهض الرفض ج��ة أسس الذي حبش جورج �غداد ودعمت

 �عهدها و��.  �غداد �� عقد �حفي مؤتمر  �� وذلك ١٩٧٤ عام وسور�ة

 �جماتب الرفض ج��ة قامت“ والتصفو�ة األستسالمية“ للعمليات التصدي

 .البنا ص��ي  وكذلك حداد ود�ع توالها

 تالورشا واستملك بأعضا��ا ون�ل العراق �� فتح م�اتب النظام وأغلق

 .ياجاتاإلحت من ولغ��ها الذخ��ة لصنع عملها�ست فتح �انت ال�ي الصغ��ة

 

 ��ةج“ بـ آنذاك سمي ما و�كتل و�نسق يدعم العراق �� البع�ي النظام �ان

 و�ان. باملال ويغذ��ا يدعمها اعالم وأجهزة �حف مع و�نسق. “ الرفض

 ةاألهلي ا�حرب إبان لبنان �� للمقاومة املعادية القوى  مع ا�خيوط يوصل

 انت� ال�ي جونيا، ا�� ـ الشرقية ب��وت ا�� الغر�ية ب��وت من موقعھ و�حّول 

 ج��ة“ لتواجھ“ الرفض ج��ة“ ا�� تصل �انت مثلما عراقية، اس�حة تصلها

  لعب الذي السوري ا�جيش وتواجھ“ القبول 
ً
 التشكيلة �� هاما دورا

 يھف أحست الذي املتوتر  ا�جو  هذا ��. ا�حرب تلك إّبان للبنان املتناقضة

 كوادرها من عدد اغتيال �عد وخاصة العرا�� البعث نظام اتبضر� فتح

 حماد وعدنان ياس�ن ناصر  وع�� حمامي وسعيد قلق عزالدين مثل

 لثورةا فلسط�ن“ املركز�ة مجل��ا ع��  قامت باكستان، �� م�ات��ا ومهاجمة

 .“ الفلسطينية للثورة املعادية العرا�� البعث ملواقف ف�ح بحملة“

 العلوي  حسن ذكر  كما“ ياسرعرفات“ سزز  الغ��ة أديبولت لذلك وكنتيجة

 العرا�� باغتيال العراقية املخابرات أجهزة قامت حس�ن صدام لسان عن

 ��هكغ �ان والذي الثورة فلسط�ن مجلة تحر�ر  سكرت��  نائب وصفي عادل

٦۰۳ 
 



 أن �عد و�عذبوا عانوا ورفاق وشعراء كتاب من العراقي�ن املثقف�ن من

 .فتح بصفوف التحقوا

 لتحقواا الذين العراقي�ن ظهر  �� خنجر  طعنة بمثابة اعت��  و�ما،  فتح لكن

 لنظاما ا�� عل��م القبض ألقت أن �عد وصفي عادل قتلة بتسليم قامت ��ا،

 .لها العراق دعم وعاد فتح مع العالقات وعادت العرا��

 جادة� ل��يل عرفات ياسر  انكفأ لفتح العراق لدعم با�جميل �اع��اف ور�ما

 ل�حرم ز�ارتھ عند ا�جلوس أو  املرور  من ليمكنھ حس�ن صدام أمام من

 .١٩٨١ عام السعودية �� املؤتمراألسالمي ا�عقاد أثناء الشر�ف
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  اهتماما أثار  عادل اغتيال
ً
 والغاء تصفية بمهمات طو�ال  يدم لم أعالميا

 �� دورها السلطة أنكرت. ا�ح�ن ذلك �� السلطة ��ا قامت ال�ي األخر�ن

 ت الوقت نفس و��. حداد �عيم باسم صدر  ببيان تلك االغتيال ليةعم
ً
 قر�با

 سن�ح الط�ن أسرار  كتاب �� ورد كما فقال العملية تلك عن الرئيس سئل

 عا�ج برزان الرفيق أن أعتقد �جيب و���ود صدام أجاب“ العلوي 

 “ عرفات ياسر  سز  الغ��ة أذن �جر  وانما هو  املقصود وليس موضوعھ

 نضحايا اخرو

 مت اخر�ن �حايا مقالتھ �� الراوي  مؤ�د ذكر  وصفي عادل ا�� باالضافة

 :م��م.. " لبنان �� العراقية املخابرات عناصر  من اغتيالهم

 :“يحيى“ الشيخ��تحس�ن  -١ 

 .الثور��ن الشيوعي�ن تجمع من

 :الزم مطر  -٢

غتيل
ُ
. والروم طيةالنب ب�ن اللبنا�ي ا�جنوب �� السبعينيات منتصف �� أ

 يةالعر� التحر�ر  ج��ة من عناصر  بيد قتل ،فتح �� فصيل قائد ان�

 نيةفلسطي واجهة ا�ج��ة هذه و�انت. العرا�� النظام قبل من املش�لة

 .العراقية املخابرات لعناصر 

 :عبدهللا ا�جبار  عبد -٣

ھُ وَحَجزَ  الثمانينيات بداية �� العراقية املخابرات عناصر  إختطفتھ
ْ
 ت

 ةمنطق �� كهر�اء عمود ع�� جثتھ فجروا ثم قية،العرا السفارة داخل

 .العراقية السفارة
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 :)اإلسم مجهول ( سالم أبو  -٤

 للنظام بمعارضتھ يجاهر  و�ان صيدا، �� ١٩٧٨ العام �� اغتيالھ تّم 

 .العراق �� املس�ح الكفاح ا�� و�دعوا

 :اكراد ثالثة اغتيال-٥

 . ال�املة أسماءهم أجهل غازي، يد�� احدهم
ْ

 املخابرات لهم َدبرت

 ذبحهم فتم عراقية معارضة اسموه ما مع صور�ا اجتماعا العراقية

ل ثم أكياس، �� ووضعوا إل��ا، دعيوا ال�ي الشقة �� وتقطيعهم
ُ
 ��م قَي أ

 اساألكي ع�� كتبوا وقد. كردية أقلية �سكنھ حيث جميل أبو  وادي ��

  ت��موا ال  :عبارة
ً
 .أحدا

 ةاملعارض ومع اليسار�ة التجمعات نب� ينشطون  الثالثة األكراد و�ان

 فيما آنذاك، املركز�ة القيادة مع جيدة عالقات و�قيمون  العراقية

 العرا��، الكردستا�ي الديمقراطي ا�حزب مع عالقات إقامة يحاولون 

 مسؤول محو  جميل استمالة من العرا�� النظام استطاع أن �عد

 .“ جانبھ ا�� آنذاك لبنان �� ا�حزب
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  العراقية للمخابرات التا�عة التااألغتي فرق  ط�شا يكن لم
ً
 �ع� قاصرا

 ، العالم �� بلد من أك��  �� ال�حايا األغتيالت طالت بل فقط ولبنان ب��وت

 :تلك األغتياالت قائمة شملت

 :التكر��ي حردان

 ١٩٦٨ انقالب �� أسا��ي ومساهم الثورة قيادة مجلس �� سابق عضو 

 .سابق فصل �� عنھ ملحة اعرضنو  ١٩٧١ عام الكو�ت �� اغتيل

 :الش��ازي  حسن هللا اية

 انتقلت. ١٩٣٣ عام حوا�� النجف �� ولد

  �ان عندما عائلتھ
ً
 يثح كر�الء ا�� صغ��ا

  والدينية ا�حديثة العلوم درس
ً
. أيضا

 مهدي هللا اية والده يدي ع�� تتلمذ

 دسي األك��  شقيقھ يدي وع�� الش��ازي 

 راشاع الش��ازي  �ان. ش��ازي  محمد

 
ً
 ھكون ا�� اضافة العر�ي باالدب ومتبحرا

 عام عليھ القبض ألقي.دي�ي مج��د

 �� وعذب عالنية السلطة النتقاده ١٩٦٩

 لتسعة م�جونا بقى حيث ال�جن

 السيا��ي العمل مارس حيث ١٩٧٠ عام العراق خارج ا�� أ�عد.شهور 

 ا�حوزة م��ا حوزات عدة �� واسس درس. األسالمية الصبغة ذي

 �� الهاشمية وا�حوزة لبنان �� املهدي األمام حوزة سور�ا �� الز�نبية

 �� ب��وت �� اغتيل. عديدة دينية مولفات لھ.س��اليون 

  �ان عندما٢/٥/١٩٨٠
ً
 برج منطقة �� املهدي اإلمام مدرسة إ�� متوجها

 جعاملر  روح ع�� هو  أقامھ الذي الفاتحة مجلس �� للمشاركة ال��اجنة،

 ھوصول وقبل الهدى بنت وشقيقتھ الصدر  ر باق محمد السيد الدي�ي
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 وعةمجم يد ع�� اغتيالھ تم الطر�ق �� هو  و�ينما الفاتحة، مجلس إ��

 .بالفرار ا�جناة الذ فيما الفور  ع�� تو�� حيث مس�حة

 :رشدي توفيق

 ١٩٧٩ عام اغتيل عدن جامعة �� الفلسفة أستاذ

 :السلمان محمد سهيل

  �ان شرطي األغتيال عملية شاهد ١٩٨١ عام د�ي �� اغتيل
ً
 متواجدا

 �عرا� أنھ تب�ن و  عليھ قبض ح�ى الفاعل بمالحقة قام املنطقة ��

 . دبلوما��ي سفر  جواز  يحمل ا�جنسية

 النايف: الرزاق عبد

 �� ذلك ا�� تطرقناو ١٩٧٨ عام لندن �� اغتيل السابق الوزراء رئيس

 . سابق فصل

 :املهدي عبد وسامي محمد مهدي �عمة

 ستانبالباك كرا�� جامعة �� التكنولوجية الهندسة �لية طالب من �انا

 ل�حصول  ال��ائي االمتحان من خروجهما �عد الطالب�ن اختطف وقد

 مقطوعة جث��م ع�� ع��  ، ١٩٨٧ عام من اذار  �� املاجست��  شهادة ع��

 .العراقية القنصلية من بالقرب الرأس

 :حبش اياد

 .الفنادق أحدى ةشرف من بقذفھ ١٩٨٦ عام ايطاليا �� أغتيل
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 :حس�ن الكر�م عبد ماجد

 امع السو�د �� اغتيل سابق مخابرات ضابط

 ا�� باستدراجھ األغتيال عملية تمت . ١٩٨٥

 رجالن �ان الشقة داخل امراة قبل من شقة

 ثم من و  بقتلھ قاما حيث بانتظاره األقل ع��

 حقيب�ي �� ووضعھ قطعة ٤٨ ا�� تقطيعھ

 �نشهر  مرور  �عد ا�حقيبت�ن ع�� وع��  ،سفر

 .القتل حادثة ع��

 :ا�حكيم مهدي محمد

 النجف �� ولد. ١٩٨٨ عام �� السودان �� اغتيل

 املرجع ا�حكيم محسن هللا اية هو  والده ١٩٣٥ عام

 رتبةم ا�� وصل. الستينات ف��ة �� األع�� الشي��

 وكذلك العلماء جماعة تأسيس �� وساهم مج��د

 ف��ا ألقى حيث �غداد �� ألدين أصول  �لية أسس

 �� والده ساعد. األسالمي االقتصاد عن محاضرات

 املجتمع وا�� ا�حكومة ا�� املرجع نظر  وجهة كنقل مهماتھ تنفيذ

ج��، أن �عد١٩٦٩ عام وعذب عليھ القبض ألقي. العراق �� الشي��
ُ
 أ

 �شهادتھ اإلدالء ع�� سري، ا�حاج مدحت السابق، �غداد عاصمة أم�ن

 محمد مع تجسس شبكة �� �عمل بأنھ ز�ون،التلف شاشة ع�� من

  . ا�حكيم مهدي

 هللا اية عينھ .الباكستان ا�� وتوجھ سراحھ أطالق �عد العراق هاجر 

 عام ح�ى ف��ا استقر  حيث د�ي �� لھ رو�� كممثل ١٩٧١ عام الصدر 

 العلماء جماعة بمساعدة أسس حيث لندن ا�� توجھ حيث ١٩٨٠

 رعاية �جنة أسس و  البيت لأه وهو  شي�� ومركز  خ��ية منظمة

٦۰۹ 
 



 �� يةاألسالم للثورة األع�� املجلس تاسيس بارك . العراقي�ن امل�جر�ن

 �شارك لم لكنھ ١٩٨٢ عام ا�حكيم باقر  محمد شقيقھ برئاسة العراق

 .فيھ

 ا�ج��ة ملؤتمر  حضوره أثناء ا�خرطوم �� اغتيل ١/١٩٨٨/ ١٧ ��

 ةللسفار  تا�عة رةسيا �� هر�وا أ�خاص قبل من أالسالمية الوطنية

 الذين من املعتدل�ن الشيعة مفكري  مع الرجل صنف. العراقية

 باسداء محصور  الدين رجل دور  و�رون الفقيھ دولة قيام اليؤ�دون 

 .واملشورة الن�ح

 :السهيل طالب الشيخ

 .١٩٩٤ عام ب��وت �� اغتيل
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 باكملھ العالم بل العراق لتحول  صورة ترسم تلك األغتيال عمليات

 تقف احأشب هناك فكأن ،صامتة ،ضيقة علبة ا�� الف��ة تلك �� راقي�نللع

 .ال�لمات قبل واالنفاس النظرات تح��ي ونافذة باب �ل أمام

 تدام بل العراق ع�� يقتصر  لم واملوت املراقبة �ابوس من ا�خوف احساس

، العراق من الهروب ف�ان العالم أنحاء ا�� تلك، األغتيال لعمليات نتيجة

 .ا�خوف من مخفف ش�ل مجرد هو  ال��اية �� املنفى ا�� ،الف��ة تلك ��

 والطرود امللغمة  .. اغتيال بالثاليوم 

 جهاتو  حام�� أو  ملعارض�ن وتصفية اغتيال عمليات ا�� تطرقت ما سبقفي

 عراقيةال للمخابرات تا�عة اغتيال فرق  نفذ��ا السلطة نظر  لوجهة مختلفة

 سقطوا اخرون �حايا هناك. اصبالرص صر�� خاللها ال�حايا سقط

 الغتيالهم محاولة جرت أو  اغتيلوا واخرون الثاليوم لسم صر��

  هناك ليس.بالقنابل
ً
  عددا

ً
 اهن أرفق لكن تلك األغتيال ملحاوالت موثقا

  أو  شهرة أك��ها
ً
 :توثيقا

 صا�ح جهاد مجدي

 البعث حزب عضو  صا�ح جهاد مجدي

  قدم اليسار  جناح
ً
 رهسف ع�� للموافقة طلبا

 �� لعالجها الصغ��ة ابنتھ الصطحاب

 لدائرة أستدعاه و�عد ،١٩٨٠ عام بر�طانيا

  لھ قدم، املعاملة النجاز  األمن
ً
 من عص��ا

 مخت وعليھ السفر  جواز  لھ وسلم ال��تقال

 .بالسفر املوافقة
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 �ر تقر  ذكر  حيث. املرض عالمات عليھ بدأت بر�طانيا ا�� وصولھ �عد

 تظهر  ثم، الكبد بال��اب أصيب أنھ جھعال  ع�� أشرف الذي الطبيب

 رضمل نتيجة �انت أ��ا البداية �� اعتقدوا جلدية تقيحات جسمھ ع��

 لم املخت��ية الدم زراعة لكن جرثومية عصيات قبل من الدم �سمم

 شعره و�ساقط الذهنية حالتھ تدهورت. الت�خيص ذلك مع تتفق

 عالية �انت مالثاليو  مادة �سبة أن والبول  الدم فحوصات واظهرت

 هيجان بحالة أصيب فقد الثاليوم لسم املضادة املادة أعطاه ورغم

 ��ابال ملضاعفات كنتيجة وتو�� االغماء من بحالة أصيب ح�ى وهذيان

 .الهوائية والقصبات الرئة
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  البحرا�ي سلوى 

 عل��ا القبض ألقي جامعة استاذة

 لم�س ل�ي عائل��ا ع�� للضغط كمحاولة

، نفسھ الدعوة حزب ضاءأع أحد، اب��ا

 طعامها �سميم تم سراحها أطالق وقبل

 ذلك �عد ال�حية حال��ا تدهورت

 من أيام �عد وتوفيت شعرها و�ساقط

 .سراحها أطالق

 عقراوي  شوكت

 New مجلة حسب ال��يطانية ليدز  جامعة خر�ج -كيميائي مهندس

Scientist ا�� دخولھ �عد عقرواي تمكن ١٩٨١ عام الصدارة 

  ��ا االتصال من �غداد �� فىاملستش
ً
 ثا�حاد''  لهم قال حيث هاتفيا

 ��ا دخو�� �عد بالثاليوم سممو�ي لذلك، يقتل�ي لم �� دبروه الذي

 .األتصال خط انقطع ثم.. “ ل�جميع ودا�� أبلغ .املستشفى

 اليوسفي صا�ح

 وأحد سابق ووز�ر  عرا�� كردي سيا��ي

 الديمقراطي ا�حزب �� البارز�ن األعضاء

 بيان إعالن �عد. العراق �� لكردستا�يا

  تقلد ١٩٧٠ سنة اذار  ١١
ً
 من عددا

 ائباون الدولة وز�ر  م��ا السياسية املناصب

 والتعاون  الصداقة جمعية لرئيس

 اءاألدب اتحاد ورئيس السوفيتية العراقية

 السلم مجلس وعضو  الكرد والكتاب

 املناصب من وغ��ها العرا�� والتضامن
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 عراقال ب�ن ا�جزائر  أتفاقية ع�� التوقيع و�عد .راقالع �� السياسية

 و��. �غداد مدينة �� ليستقر  املطاف بھ وصل ١٩٧٥ سنة �� وايران

 االش��اكية ا�حركة بتأسيس اليوسفي قام ١٩٧٦ سنة من أيار  شهر 

 بر�دي طرد بواسطة اليوسفي أغتيل. الكردستانية الديمقراطية

 سنة من حز�ران ٢٥ �� �غداد نةبمدي إقامتھ مقر  �� إليھ أرسل مفخخ

 صا�ح لزوزان اليوسفي صا�ح كتاب �� ورد اغتيالھ حادثة عن.١٩٨١

 “ اليوسفي

 جاء صباحا عشرة ا�حادية الساعة و�� ١٩٨١ سنة من حز�ران ٢٥ ��

 وسفيالي ففتح املن�ل  باب وطرق  اليوسفي صا�ح من�ل  إ�� بر�د سا��

 ياليوسف بدأ ثم بر�دية رسالة ش�ل ع�� طردا السا�� فسلمھ الباب

 ذهب ماو�عد امل�جلة ال��يدية الرسالة لهذه التسليم مستند ع�� يوقع

 �سا� أن �عد فيما وعلم. ال��يدي الطرد انفجر  بثوا�ي ال��يد سا��

 �� ويعمل مفوض برتبة العامة األمن مدير�ة منتس�ي أحد �ان ال��يد

 �� تفج تم أنھو  الكردي النشاط مل�افخة املخصصة الثالثة الشعبة

 داخل السا�� تنتظر  �انت أخرى  مجموعة قبل من �عد عن الطرد

 فياليوس سقط االنفجار  �عد. اليوسفي بيت خلف آب بيك نوع سيارة

 الإيص ف��ا وقع ال�ي اليم�ى يده و�انت واعيا ظل ولكنھ األرض ع��

 و�جز  ال��وض يحاول  �ان جراحاتھ ورغم ماتضررت أشد �� التسليم

 تھزوج هرعت. االنفجار �سبب ��ا أصيب ال�ي ا�جراح لشدة الكالم عن

 عواتجم الذين و�ا�ج��ان باملارة �ستنجدن زوجتھ وأخذن إليھ و�ناتھ

 إحدى إيقاف إ�� ا�ج��ان بادر  ثم. االنفجار صوت سماعهم �عد

 ىمستشف قاصدين زوجتھ ومعھ ��ا اليوسفي وحملوا املارة السيارات

 غرفة دخولھ من دقائق و�عد. الطوارئ  قسم إ�� وأدخلوه ال��موك

 الرجال �عض م��ا وخرج لألمن تا�عة خاصة سيارة حضرت ،العمليات

 ساعةال و��. اليوسفي وفاة من تأكدوا أن إ�� املستشفى �� وانتظروا
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  عشرة الثانية
ً
 وسفيالي تو�� امللغم الطرد تفج��  من ساعة �عد أي ظهرا

 من عائلتھ طلبت وفاتھ �عد. �ا� أصيب ال�ي البالغة با�جراح متأثرا

 رغبة ذلك و�ان زاخو  مدينة إ�� جثمانھ نقل ع�� املوافقة السلطات

 نم ستطلب عائلتھ فإن ذلك السلطات رفض حال و�� منھ وتوصية

 كنول. هناك لدفنھ كر�الء مدينة إ�� جثمانھ بنقل ا�حكومية ا�جهات

 دينةم �� اليوسفي جثمان بدفن العائلتة طلب ع�� وافقت السلطات

 لواووص وأقر�ائھ عائلتھ مع املدينة إ�� ليال  ا�جثمان موكب وسار . زاخو

 اخو ز  مدينة مق��ة �� الصباح ذلك �� دفنھ إجراءات وتمت فجرا إل��ا

 من أشهر  عدة و�عد. العرا�� األمن أفراد من شديدة مراقبة تحت

 �� والسكن �غداد مدينة ترك اليوسفي عائلة قررت اليوسفي اغتيال

 .“ زاخو مدينة
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 حقوق  مراقبة كتاب �� وورد

 Human Rights in األ�سان

Iraq  حيث، ١٩٩٠ عام الصادر 

 سامي مع مقابلة اجرت

 وشاعر  �اتب وهو  شورش

 �عد ال��ملان �� نائب، كردي

 :فقال، النظام سقوط

 مركز  �� راديو  �� أعمل كنت“ 

 ٢٤ بتأر�خ .١٩٨٧ ا�� ١٩٨٠ عام من املحررة األرا��ي �� الكردي املعلومات

 املعركة عن قصة لكتابة م��كھ منطقة ا�� ذهبت ١٩٨٧ الثا�ي �شر�ن

 محمود ومصطفى املف�ي وعدنان عثمان محمود الدكتور  مع كنت. هناك

 الرجال أحد قال ذلك من ساعة �عد. الل�ن وشر�نا الغداء تناولنا. واخر�ن

 التقيو ب ابتدأ حيث ستوصفامل ا�� نقلناه. األرض ع�� وخر  باملرض �شعر  أنھ

  وتوفيا ثالث ثم �خص تمرض ثم. تو�� لكنھ بالشلل واصيب
ً
 ذهبنا .أيضا

 انكم نال وقال هناك الطبيب فحصنا حيث املحررة املنطقة �� مستشفى ا��

 .ملعا�جتنا عقار  أي لديھ يتوفر  ال  لكنھ سممتم قد

 نلك �عد، راضأع بأي أشعر  ولم الغداء لتناولنا التا�� اليوم هو  ذلك �ان

 حمودم الدكتور  رفا��. رج�� و�� املعدة �� بألم شعرت التا�� اليوم صباح

 ��ا ارسلنا. األعراض بنفس شعروا محمود ومصطفى املف�ي عدنان، عثمان

 .شاقة رحلة و�انت أيام ثالثة استغرقت رحلة و��، ايران �� مستشفى

 األ�ل تناول  أستطيع ال  سوءا ازداد والساق املعدة آلم .للغاية مر��ى كنا

 وعدنان أنا نقلونا. مستمر بدوار  أشعر  كنت .. بالتساقط شعري  وابتدأ

 دستا�يالكر  الديمقراطي ا�حزب ا�� تا�عة طهران �� مستشفى ا�� ومصطفى

 �� لھ جالعال  اليتوفر  قال لكنھ بالثاليوم بالتسمم هناك الطبيب و�خصنا
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  املتحدة األمم من �خص زارنا. ايران
ً
 ناملعاينت أملا�ي طبيب معھ مصطحبا

 مل أن ضئيلة أحياء بقائنا واحتمالية للغاية سيئة حالتنا أن قال والذي

 نال �سمحوا لم األيراني�ن لكن سفر  أوراق اعطونا. للعالج أور�ا ا�� ننقل

 سوءا املرضية حالتنا تزداد ل�ي أخرى  يوم ٢٥ ملدة ابقونا. مباشرة بالسفر 

 لندن ا�� وصلت عندما. العراق ضد الدعاية من نوع �خلق أور�ا �� ونموت

 .لندن �� بر�دج مستشفى �� عو�جنا. النطق وع�� امل��ي ع�� قادر  غ��  كنت

 قدف مصطفى أما عدنان وكذلك اسابيع ثالث ملدة العالج اتلقى بقيت حيث

 “ .الكبد �� لعملية احتاج حيث شهر�ن ملدة عالجھ استمر 

  أن الكتاب و�ذكر 
ً
 سامي بفحص قام الدولية العفو  نظمةمل �عمل طبيبا

 بتسمم اصاب��م لها أكد حيث محمود ومصطفى املف�ي عدنان، شورش

 �� العرا�� السف��  قام تقر�رها املنظمة �شرت وعندما. الثاليوم بمادة

  التقر�ر  بتكذيب املشاط محمد حي��ا �� بر�طانيا
ً
 جزء هو  التقر�ر  أن“ قائال

 عن �جزها اثبتت وقت ��، املنظمة لقب من مختلقة أ�اذيب سلسلة من

 فهاوحلي األيرا�ي النظام قبل من املرتكبة ا�جرائم العام للراي التوضيح

 .“ الصهيو�ي الكيان

  وورد
ً
  الكتاب ذلك �� أيضا

ً
، ��ع شر�ف رحيم عبدهللا، أخر عرا�� وفاة أيضا

 اقي�نالعر  األعمال رجال من ثالثة مع العشاء تناول  �عد ع�� تو��. بالثاليوم

 وال واحد ليوم لندن زاروا حيث �غداد من قدموا

 .الرحيم �عبد اللقاء عدا أخر  عمل بأي قاموا أ��م يبدوا
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  الربزاني مصطفى اغتيال حماولة

 السلطة قبل من تلكؤ  ظهر  ١٩٧٠ اذار  بيان اعالن من قص��ة ف��ة �عد

 لخال من ال��زا�ي مصطفى اغتيال بمحاولة ذلك توج فيھ ورد ما لتنفيذ

 عن.بز�ارتھ قامت الدين رجال من مجموعة مع أرسل ملغم ��جيل جهاز 

 عودملس“ الكردية التحرر�ة وا�حركة البارزا�ي“ كتاب �� ورد املحاولة تلك

 الدين�ن العامل�ن من �ل املقر  ا�� أقبل ١٩٧١ أيلول  ١٥ يوم ��“ البارزا�ي

 شي�� وهو  �الدخي� ا�حس�ن وعبد املذهب س�ي وهو  األعظمي عبدا�جبار 

  فاستقبلهما البارزا�ي ز�ارة بقصد
ً
  مرحبا

ً
 هقصدا بأ��ما وزعم. محتفيا

 الرأي ��ع ذلك تأث��  لھ و�ينا النظام و��ن الثورة ب�ن االوضاع تردي �سبب

 اسوالن ألدين علماء ب�ن بحملة سيقومان بأ��ما ليعلماه جاءا وا��ما العام

 هذه �� البارزا�ي رأي �ستمزجا أن ورأيا الصدع رأب بمحاولة القيام ألجل

 .ا�خطوة

 لذيا السائق �ان. عل��ا و�جعهما لها وتحمس الفكرة البارزا�ي استحسن

  أقلهما
ً
 ع�� بناء الفرصة فان��ز  املخابرات أجهزة موظفي من واحدا

  واجرى  ��ا زود ال�ي التعليمات
ً
 جلوس بموضع وعرف للمنطقة استطالعا

 .اليھ ملؤديةا واملخارج واملداخل البارزا�ي

 رةامل هذه و�� .عمران حا�� ا�� املنتظر  الوفد أقبل ١٩٧١ أيلول  ٢٩ يوم و��

 شفروليت واخرى  ستيشن تو�وتا طراز  من احدهما سيارتان هناك �انت

 عمران حا�� سيطرة �� املسؤول الضابط أوقف، ١٩٦٥ طراز  صالون 

 بار ا�ج عبد أن اال  البارزا�ي مقر  ا�� واالتجاه املرور  من ومنعهما السيارت�ن

  اليھ خرج األعظمي
ً
 املسؤول فخ��ى. البارزا�ي لدى منھ بالشكوى  مهددا

 .السبيل للسيارت�ن واف�ح العاقبة
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 الوالد عند محمود معدكتور  كنت اليوم ذلك عصر  من الرا�عة الساعة ��

 ناول�يو  املقر  ضابط أقبل األثناء تلك ��. لھ أمبول  لزرق موعد مع ع�� و�ان

 الق. البارزا�ي قدوم ينتظرون وهم وصلوا قد املال�� بأن ف��ا ذكر  رسالة

 والدقيقة ا�خامسة �� معهم وسأكون  العصر  صالة سأص�� :البارزا�ي

 أذهبس فإ�ي الضيوف ألستقبال ذهبت إن :محمود للدكتور  قلت، الثالث�ن

 .ا�خامسة �� وأعود �حي�ي ألحلق

  ادريس �ان
ً
 حسنو  وكر�بيش زوزك �� البيشمركة اتملقر  ز�ارة �� وهو  غائبا

 .بك

 ار انفج صدى سم�� طرق  وا�خمس�ن ا�خامسة والدقيقة الرا�عة الساعة ��

 لتفتيت وقتذاك �ستخدم �ان مما ديناميت لغم أنھ وتصورت. عظيم

  تاله لكن. ا�جبال �� ال�خور 
ً
 تفركض كثيفة نار�ة اطالقات صدى رأسا

 
ً
  الوالد من�ل  نحو  رأسا

ً
 .فيھ أجده لم لك�ي املن�ل  �� أنھ متصورا

  واسرعت بندقيتھ فتناولت
ً
  وسألت األستقبال موضع قاصدا

ً
 أين ��ادا

 ع�� تحاملت ثم قواي خانت�ي وقد األرض ع�� ف��او�ت. قتل قال الوالد

  وتوجهت و��ضت نف��ي
ً
 ھالبيشمرك والتقيت .النار أطالق مصدر  متعقبا

  فأطم�ن سالم أنھ فأجاب عنھ وسألتھ الوالد حرس من خدر  رسول 
ً
. باال

  �ان أنھ ع��
ً
 نأ �عد فيما �� تب�ن. املقذوفة الرمانات من �شظية جر�حا

 صر الع صالة �عد القادم�ن وقصد للقاء ضر�ھ الذي املوعد سبق البارزا�ي

 واخذ شر�ف أبن شر�ف النادل ودخل وجلس ��م فرحب ودخل. مباشرة

 هايحمل ال�ي الناسفة وةالعب ب�ن ووقف الضيوف أمام الشاي اقداح يضع

  فبات ثيابھ طيات �� العلماء أحد ا�خزا�� ابراهيم
ً
  سدا

ً
 للبارزا�ي واقيا

  البارزا�ي خرج و�م�جزة وهكذا العبوة فجرت عندما
ً
 ةغرف �� وقتل. ساملا

 ون ا�جالس واصيب .الناسفة العبوة �شظايا القادم�ن من أر�عة األستقبال

 هو و  الغرفة البارزا�ي وترك م��زم�ن ��مم القادرون وخرج ويساره يمينھ عن
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  التقتلوا بالبيشمركھ ��يب
ً
 يقذفان أخذا السائق�ن أن أال  .م��م أحدا

 وفرليھالش سيارة ا�� الوصول  �� فشال  �عدما اتفق كيفما اليدو�ة الرمانات

 املصباح�ن موضع �� صوار�خ ووضعت مفخخة األخرى  �� �انت ال�ي

 الفرار و  النجاح لهم كتب اذا تتعق��ا ال�ي رةالسيا ع�� الطالقها ا�خلفي�ن

 قد �انت، أمن ضباط وهما، للساق�ن الهروب خطة أن يدل وهذا. ��ا

. ��املال بنجاة اهتمام ا�� �ش��  ما هناك يكن لم بينما ا�حسبان �� أخذت

 واذ ا�حراس من قسم وجرح. شظية من �سيط بخدش البارزا�ي واصيب

 .�نالسامل فتعقبوا البيشمركھ هياج ع�� السيطرة باالم�ان �عد لم ذاك

 يدو�ةال الرمانات بالقاء يقومان و�دءا املجاور  املن�ل  �� م��م أثنان واعتصم

 سلم وقد األخ��  ا�� البارزا�ي يالزم محمود الدكتور  بقي. عل��ما ق��ي ح�ى

 .بخدش يصب ولم االخر  هو 

 بأصي ح�ن الهار��ن قتل بمنع أوامره يصدر  الشرفة �� البارزا�ي وقف

 خذأ وقد محمود دكتور  اليھ فالتفت سي�ارة أشعل وحاول . خده �� �شظية

  بكفھ
ً
 نأ هللا ناشدتك السي�ارة وقت أهذا. السوء عنك هللا دفع :قائال

 .آمن موضع ا�� أ��حب

 �� ��يء �ل انت�ى. املنفجر القتلة امخاخ من نثار  ثيابھ أصاب قد �ان

 .املتآمر�ن ع�� بالقضاء والعشر�ن ا�خامسة والدقيقة ا�خامسة الساعة

 �� هاشظايا وتطايرت املوقتة التو�وتا سيارة انفجرت ا�جمع انفض أن �عد

 قتل. يتأخر لم األنفجار  أن لو  بالناس سيحل �ان ماذا ندري  وال . الساحة

 عبد، األعظمي الوهاب عبد األعظمي، ا�جبار  عبد(  الدين رجال من �سعة

 الت�جيل آلة حامل( ا�خزا�� ابراهيم، فراملظ باقر  الدخي��، ا�حس�ن

 ،ا�حسي�ي نوري، الهي�ي ياس�ن عبدهللا أحمد، الدليمي غازي ) املفخخة

 �امل ومحمد كو�� سليمان(  السائق�ن مع)  قاسم محمد أحمد

 ).اسماعيل
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. زاري ن شر�ف ومحمود البارزا�ي ز���  سليم البيشمركھ من أثنان واستشهد

  السادسة الساعة ��. اخرون عشر  أر�عة وجرح
ً
 فبعثت ادريس عاد عصرا

 
ً
  الحاطتھ بدر�ند الستقبالھ وصولھ قبل اليھ رسوال

ً
 بما علما

 .الوالد و�سالمة وقع

 أن أال  وابوا عمران حا�� ا�� فاقبلوا املواطن�ن ب�ن املؤامرة نبأ وذاع

  شاكرون وهم. البارزا�ي �شاهدوا
ً
 يل��ال و��. �سالمتھ عل��م هللا من فضال

 نوص��م البيشمركھ ومعسكرات واملقرات الفروع سائر  أال  برقية ناعمم

 ادةالقي من برقية وجاءتنا. استفزازي  عمل بأي القيام وعدم النفس بضبط

 استعدادها مزهرة البارزا�ي بنجاة مهنئة البعث �حزب العراقية القطر�ة

 همبنافأج .والضالع�ن املدبر�ن عن الكشف محاولة �� معنا للتعاون  الك��

 .�غداد من جاووا املؤامرة نفذوا الذين أن

 مند الوزراء أحد ا�جواري  الستار  عبد بالدكتور  ا�جمهور�ة رئيس �عث ثم
ً
 و�ا

  حدث ملا الشديد اسفھ عن ولالعراب لل��نئة
ً
 مطلق ��ا علمھ عدم موكدا

ً
. ا

 وزارة وكيل العا�ي حامد :من التحقيق الجراء مش��كة �جنة وتألفت

 من ا�جنا�ي عالء الركن واملقدم. ار�يل أمن مدير  القا��ي موحاز . الداخلية

 ةشرط مدير  كوال�ي رضا والشيخ عبدهللا وع��. العسكر�ة األستخبارات

 .جالل ونافذ ش��زاد واحسان ار�يل

 لنظاما أن :البسيط للسبب نتيجة أي عن التحقيق �سفر  لم ا�حال بطبيعة

  املؤامرة دبر  الذي هو 
ً
 أجهزة ��ا تزودت ال�ي اتاملعلوم ا�� استنادا

 .الثورة استخبارات

 النظام مع العالقات قطع �عضهم وطلب والثورة ا�حزب قيادتا اجتمعت

  ذلك �� عارض البارزا�ي أن األ  القتال واستئناف
ً
 القتالب بدأنا لو  كال “ قائال

 .“ �سب�ي ال  وسنجار  وخانق�ن كركوك أجل من فليكن
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 داءاألعت أن ل�حقيقة واقولها. أعمالهم افالستئن �غداد ا�� وزراونا أعيد ثم

 ألةاملس أن وتب�ن السلمي ا�حل �� أمل �ل ع�� ق��ى أيلول  ٢٩ �� وقع الذي

  زالت الثقة وأن وقت مسألة أصبحت
ً
 .تماما

  أن األ 
ً
 �علمون  هوالء الدين رجال �ان هل هو . هنا نفسھ يفرض سؤاال

 و�حايا؟ أدوات مجرد �انوا أ��م أم ؟باملؤامرة

 أي ديھل يكن لم م��م وقسم. سبيلھ �� جاووا ما يجهلون  �انوا أ��م رأيي ��

  بات ما. لھ انتدبوا ما غ��  فكرة
ً
  أن �عد فيما وا�حا

ً
 عبدا�جبار  من كال

 ماأ �انوا ا�خزا�� وابراهيم الدليمي وغازي  الدخي�� وعبدا�حس�ن األعظمي

 ماأ. املؤامرة لتفاصي يجهلون  �انوا لك��م. املتعاون�ن من أو  أمن عناصر 

 صوت ��جل أنھ تصور  فقد املفخخة الت�جيل آلة حمل الذي ا�خزا��

 من �انا السيارت�ن سائقي لكن. أال ليس األخر�ن واملتحدث�ن البارزا�ي

 .تفاصيلها أدق ع�� واملطلع�ن املؤامرة �� الضالع�ن
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: منالفصل الثا

 قوانني واوامر األعدام
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. .. يصير ألفين ... يصير ألف .. واحد يوكف بوجه الثورة بس كل"
أقصص روسوهم من دون ما ترجف شعرة وحدة ..  عشرتاالف .. تلتالف

 "مني أو يرجف قلبي عليه

 صدام حسين
١٩٧٨ 
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 أما واالعدامات القتل عمليات حدثت صدام الرئيس حكم ف��ة خالل

. الواسعة ا�حرب �ل�ش أشبھ هو  أخر  شكال  اتخذت أو  متقطعة بصورة

 أو  درهااص ال�ي واالوامر  القوان�ن من لسلسلة تطبيقا نفذ املتقطع القتل

 قيقي�نح سياسي�ن معارض�ن �انوا أما ا�حالة هذه �� القت��. بتنفيذها أمر 

 ا�جما�� العنف حالة ��. العسكر�ة ا�خدمة من هار��ن أو  ف��م مشكوك أو 

 لقتلا حالة ��. املدني�ن من �انوا ا�حالة تلك �� ال�حايا من كب��ة �سبة

 أو  واملخبارات األمن مؤسسات �� واعدموا حوكموا أما املتقطع، القت��

 حالة ��. القت�� القارب سلمت ا�حالة هذة �� ا�جثث أغلبية عالنية. اعدموا

 أو  والعمليات العسكر�ة ا�حرب خالل قتلوا أما ال�حايا ا�جما�� العنف

 كال  �� النظر  �غض. محاكمة دون  من ذلك �عد اعدامهم تم ثم أسرهم تم

 .بمص��هم علمها نفت السلطة ا�حالت�ن

 األعدام قوان�ن بتوثيق الرئيس ل�خصية نف��ي تحليل تقديم محاولة نكمل

 خالل من. املوت ا�� البشر  من معلوم غ��  عدد ارسال ا�� أدت ال�ي واالوامر 

 . . �خصيتھ صفات من خصلة أهم ع�� الضوء نلقي األوامر  تلك توثيق

 القسوة

 سلسلة� الرئي��ي املس��دف �ان لذلك للقلق الرئيس املصدر  ا�جيش �ان

 ضباطب استبدالهم تم البعثي�ن غ��  الضباط البداية، ��. القرارات تلك من

 املس�حة القوات داخل معارض سيا��ي �شاط أي منع تم ثم. �عثي�ن

 أي باالعدام �عاقب“ ١٩٧١ �� ١٣٥٧ املرقم الثورة قيادة بقرارمجلس

 اسياسي عمال  يمارس أو  محضورة سياسية جهة ا�� ينتمي عسكري  منتسب

 سيا��ي �شاط أي لتشمل العقو�ة توسيع تم ثم. “ البعث بحزب مضرا

 اعتباره ماتم ع�� مقتصرا البدايھ �� �ان أن �عد املس�حة القوات داخل

 ١٩٧٦ سنة �� الثورة قيادة بقرارمجلس البعث، �حزب معارضا أو  مضرا

  يمارس عسكري  �ل باالعدام �عاقب“
ً
  �شاطا

ً
 النشاط باستثناء سياسيا

 نالبعثي� غ��  الضباط من ا�خوف �سبب ور�ما. “ البعث �حزب السيا��ي
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 سياسيا �شاطا يمارسوا بأن ا�جيش من �سر�حم أو  طردهم تم الذين

 ا�جيش، �� الزالوا بضباط عالق��م خالل البعث، من �حزب معارضا

 �� ٨٨٤ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  صدر  النظام قلب ع�� اونواليتع

 من الشرطة ورجل العسكري  باالعدام �عاقب“ ينص الذي ١٩٧٨/ ٣/٧

 �عد ان� سبب الي خدم��م املن��ية أو  ا�خدمة من املتسرح�ن أو  املتقاعدين

 جهة أو  حزب أي مص�حة أو  �حساب عملھ أو  أنظمامھ ثبت اذا ١٧/٧/١٩٦٨

 .“ االش���ي العر�ي البعث حزب عدا يةسياس

 �� ��يسيا �شاط أي ملنع القاسية نيتھ اعالن �� متحفظا غ��  الرئيس �ان

 بالرغبة شعر  لكنھ القاسية نيتھ حول  رأفة ابداء دون  من تحدث. ا�جيش

 من رجال اعدام حول  سواال  أجاب ١٩٧٨ عام �حفي مؤتمر  ��. بتفس��ها

 يالتخر�� لعملهم لكن السيا��ي تقدهمملع �عدموا لم“ قال العسكر��ن

 يالسيا�� النشاط تحرم ال�ي العراقية القوان�ن ان��كوا“ قائال واستمر “

 .“ البعث حزب باستثناء املس�حة القوات ضمن

 يالسيا�� النشاط ببعض السماح تم، السبعينات أوائل، ا�حكم بداية ��

، هأعال  شرحنا ماك املس�حة القوات داخل تكون  ال  أن شرط ع��، البع�ي غ�� 

. تقدميةوال الوطنية با�ج��ة حي��ا �� عرف ملا االنضمام عل��م اش��ط لكن

 تنظيم أي، السيطرة تحت وابقا��م بصرامة مراقب��م تتم �ي ذلك من الغاية

 �عاقب التقدمية الوطنية ا�ج��ة ا�� ينظم لم سيا��ي حزب أو  سيا��ي

 �عت�� “ ٢٤/٢/١٩٧٤ �� ١٧٦ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  حسب باالعدام

 ھب مصرح غ��  سيا��ي أو  تنظيمي �شاط �ل الدولة أمن ضد تخر�بيا عمال 

 “ .التقدمية والقومية الوطنية ا�ج��ة �شاط خارج أو  قانونا

 مت عندما أغالق��ا تم السياسية املمارسة ام�انية من الف�حة تلك لكن

 الشيو�� ا�حزب اعضاء طالت ومطاردات اعدامات حملة و�دء ا�ج��ة حل

 الساحة ع�� املطلقة للسيطرة لديھ الن�عة، هنا بدات. ١٩٧٨ عام ��
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 لرئاسةا توليھ من قص��ة ف��ة �عد تم حيث. التدر��� بالتج�� السياسية

، ألدعوة كحزب املعارضة األحزاب أعضاء طالت باألعدام قرارات اصدار  تم

 ينص الذي ٣١/٣/١٩٨٠ �� ٤٦١ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  صدر  حيث

 زبح ان قاطعة بأدلة اثبتت قد واملحاكمات التحقيق وقائع �انت ملا“ ع��

 والهداف الوطن ل��بة وخائن باالجن�ي مرتبط عميل حزب هو  الدعوة

 شعبال حكم نظام تقو�ض ا�� الوسائل ب�ل ويس�� العر�ية، االمة ومصا�ح

 الثورة قيادة جلسم قرر  لذلك مس�حة، مجا��ة تموز  )١٧( ثورة ومجا��ة

 ا�حزب ا�� املنتسب�ن بحق العقو�ات قانون  من )١٥٦( املادة اح�ام تطبيق

 او  واجهات تحت العميلة اهدافھ لتحقيق العامل�ن او  مباشرة املذكور 

 لم ال�ي صدوره قبل املرتكبة ا�جرائم ع�� القرار  هذا ينفذ. اخرى  مسميات

 من )١٥٦( املادة ان و�ذكر  .“ املختصة املحكمة ع�� باحال��ا قرار  يصدر 

  ارتكب من باالعدام �عاقب“ ي�� ما ع�� تنص العقو�ات قانون 
ً
  عمدا

ً
 فعال

 علالف و�ان اراض��ا سالمة او  وحد��ا او  البالد باستقالل املساس بقصد

 .“ ذلك ا�� يؤدي ان شأنھ من

 خالل من األخرى  املعارضة األحزاب أعضاء األعدام بقانون  شمل تم ثم

 أنتماوه يثبت من �ل بحق العقو�ات قانون  من ١٥٦ املادة أح�ام تطبيق“

 امنظ �غي��  ا�� املكتوب من�جها أو  تصرفها �� ��دف جمعية أو  حزب ا��

 حسب“ أجنبية جهة أية مع بالتعاون  أو  املس�حة القوة طر�ق عن ا�حكم

 .١٩٨٤/ ٢١/٤ �� ٤٥٨ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار 

 خصومھ بتصفية قيامھ عند بالذنب احساس أي الرئيس يظهرلدى لم

 وةالدع حزب رئيس أسم ذكر  عندما وا�ح باحتقار  ت�لم حيث، السياسي�ن

 .“ باملقبور “ ووصفھ الصدر  باقر  محمد
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 ٤٥٨ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار 

 كما باعدامهم، أمر  الذين من منھ �خروا من سمعة شوه أخرى  أحيان و��

 حسب. ١٩٨٨ سنة �� أعدم الذي التتار  اسماعيل ا�جلدية طبيب حالة ��

. “ ا�خاصة الغراضھ العيادة الستخدامھ“ اعدامھ تم الرسمية الرواية

 �� ئيسالر  ع�� الن�ات باطالق بال�خر�ة قيامھ هو  حي��ا املتداولة الشائعة

 .��جيلها تم جلسة

 مه الخضاعهم السياس�ن املعارض�ن ع�� محصورة األعدام قوان�ن تكن لم

 . أنفسهم بالبعثي�ن خاصة قوان�ن صدرت بل فقط،
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 كسب حملة خالل من أعضائھ قاعدة توسيع ع�� ا�حزب عمل البداية ��

 األم�ي الهاجس لكن. وا�جيش والدوائر  وال�ليات املدارس شملت. واسعة

 للطلب الدافع �ان معارض�ن أو  معادين قبل من ا�حزب اخ��اق من وا�خوف

 ١٢/٨/١٩٧٤ املورخ ١٠٧ القرار  تحت �عهد يعالتوق ا�جدد األعضاء من

 العر�ي البعث حزب ا�� ينتمي من �ل باالعدام �عاقب“ ع�� ينص الذي

 والسياسية ا�حز�ية وارتباطاتھ أنتماأتھ عمد عن أخفى اذا االش��ا�ي

 ثبت ااذ االش��ا�ي العر�ي البعث حزب ا�� ينتمي أو  إنتمى من �ل. السابقة

 عمل� أو  أخرى، سياسية أو  حز�ية جهة باية ا�حز�ي مھال��ا أثناء يرتبط أنھ

 معرفتھب يقر  فهو  التعهد ع�� ا�جديد العضو  بتوقيع. “ مص�ح��ا أو  �حسا��ا

 .عليھ السابقة الفقرات من أيا انطبقت اذا األعدام سيواجھ أنھ

 عالقتھ قطعت اذا السيا��ي معتقده �غ��  إن يمكن ال  البعث حزب عضو 

 لسنة ١٤٥ القرار  حسب األسباب من سبب الي أخر  زب�ح أنتمى ثم با�حزب

 العر�ي البعث حزب ا�� ينتمي أو  أنتمى من �ل باالعدام �عاقب“ ١٩٧٧

 أو  ةحز�ي جهة أي ا�� -البعث بحزب عالقتھ قطع �عد -ينتمي ثم األش��ا�ي

 .“ مص�ح��ا أو  �حسا��ا �عمل أو  سياسية

 حاليا أو  سابقا بعثال حزب �� عضوا يكسب أن يحاول  من عقو�ة وتكون 

 �عاقب“ ع�� ينص الذي ١٩٧٨ �� ١١١ املرقم القرار  حسب األعدام انذاك

 عالقة لھ �خصا سياسية أو  حز�يھ جهة اي ا�� كسب من �ل باألعدام

 .“ األيام من يوم �� بھ عالقة لھ �انت أو  حاليا البعث بحزب تنظيميھ
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 داماألع ع�� بالتعهد توقيع الثورة قيادة مجلس قرار 
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اركضوا! حتى تطلّعون الناس المرضى. ما نريد يبقى مريض ال بالدولة "
خطين: خط العراق، وخط المرضى، اللي الزم  )نريد(وال بالحزب. 

يكتسحون بال رحمة.اللي قلبه مريض. ينبغي ان يأخذ دفعة ويسدح على 
 "صدره الى ان يطخ راسه بالحائط

 ١٩٨٢صدام حسين 
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 مجلس قرار  أصدر  عندما الغضب من شديدة بحالة �ان رئيسال أن يبدو 

 بال�جن �عاقب“ ع�� ينص الذي ٤/١١/١٩٨٦ �� ٨٤٠ املرقم الثورة قيادة

 طرق  باحدى أهان من املنقولة وغ��  املنقولة األموال ومصادرة املو�د

 أو  الثورة قيادة مجلس أو  مقامھ يقوم من أو  ا�جمهور�ة رئيس العالنية

 عقو�ةال وتكون . ا�حكومة أو  الوط�ي املجلس أو  االش���ي عر�يال البعث حزب

 العام الراي اثارة و�قصد سافر  �ش�ل الت�جم أو  األهانة �انت اذا األعدام

 و أ با�حبس أو  سنوات سبع ع�� تز�د ال  مدة بال�جن ويعاقب. السلطة ضد

 � غ� أو  املس�حة القوات أو  املحاكم العالنية طرق  باحدى آهان من الغرامة

 .“ ا�حكومية املؤسسات أو  الدوائر  أو  العامة السلطات من ذلك

 مكني. باالخر�ن العقاب با�حاق باحقيتھ الرئيس �شعر  لالهانة فعل كردة

 األو��: رئيسيتان م��تان تتضمن لكو��ا نرجسية با��ا تلك الفعل ردة وصف

 با��ا الذات احساس عند ا�حالة تلك �� واملتخذ املفرط ألعظمة شعور 

 قيمسي االخر�ن من باالهانة قام من أن الن�جسية من الثانية وامل��ة. أهينت

 .البشر مستوى  دون  من أنھ ع��

 الفرادا ألولئك أن الرئيس اليرى  تلك الغاضبة الن�جسية الفعل لردة ونتيجة

 العقو�ة تكون “ األخر�ن لعقاب مدمر  استعداد ولديھ ا�حياة �� أحقية

 األموال مصادرة“ و “سافر �ش�ل الت�جم أو  األهانة �انت اذا األعدام

 .الوجود حق لهم ليس م�خ فهم “ املنقولة وغ��  املنقولة
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 ٨٤٠ الثورة قيادة مجلس قرار 
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 ٦املخر��ن أموال مصادرة

 السيطرة هو  األعدام قرارت من السلسلة تلك من الغاية إن الوا�ح من

 واحد �خص بقيادة واحد حزب قبل من السياسية الساحة ع�� املطلقة

 نشاطال منع ثم“ املس�حة والقوات ا�جيش �� السيا��ي النشاط“ بمنع بداء

 ةوالقومي الوطنية ا�ج��ة �شاط خارج أو  قانونا بھ مصرح غ�� “ السيا��ي

 ام أي ا�� تحول  ثم معارض سيا��ي �شاط أي ليشمل ا�سع ثم“ التقدمية

كما اوضحنا سابقا سیتم استخدام كلمة مخرب او مخربین في مواقع معینة كداللة على المتمردین او المعارضین ٦ 
 بعیدا عن المعنى النمباشر اللغوي لتتوافق مع ماورد في الكتب الرسمیة والوثائق المعروضة.

٦۳۷ 
 

                                                            



 مجلس أو  مقامھ يقوم من أو  للرئيس“ موجهة اهانة أ��ا ع�� تفس��ه يمكن

 أو  الوط�ي املجلس أو  االش���ي العر�ي البعث حزب أو  الثورة قيادة

 لرايا عن والتعب��  السياسية املمارسة حر�ة ع�� السيطرة لكن. “ا�حكومة

 لالقتا ع�� املواطن الجبار  ا�حاجة ظهرت حيث. �افيا غ��  �ان لال�خاص

 ا�حرب بداية �� ضوحبو  ا�حاجة تلك تجسدت. والقائد ا�حزب عن دفاعا

 جحيم من بالهروب أما ا�جنود من قليلة ليست �سبة بدات عندما إيران مع

 أو  العسكر�ة ا�خدمة عن بالتخلف أو  منازلهم ا�� بالعودة ا�حرب

 دعن ا�خلفية ا�خطوط ا�� باال��حاب أو  القتال ساحة �� باالستسالم

 ال�ل واحدة، لةمعام �عاملون  وا�حا، القرار  �ان. ا�حرب ضراوة اشتداد

 .�عدم

 عن وأملتخلف�ن الهار��ن مع التعامل كيفية و�حت قرارات عدة صدرت

 �� ١١٤٠ رقم الثورة قيادة مجلس قرار  أولها العسكر�ة ا�خدمة

 من الهروب جر�مة ارت�اب ا�� �عود من باالعدام �عاقب“ ٢٦/٨/١٩٨١

 تا�جها ا�� نفسھ �سليم �عد ا�حرب ف��ة خالل العسكر�ة ا�خدمة

 .’عليھ القبض القاء أو  املختصة

 ع�� معتمدة متفاوتة �انت األعدام ا�� املؤدية مراتھ عدد أو  الهروب مدة

 شرةالعا املدرعة الفرقة كتاب ففي القتال ساحة �� يحدث �ان بما مايبدو 

 جر�مة يرتكب من ع�� األعدام عقو�ة“ تطبق ٢٨/٨/١٩٨٢ �� ١٢٥٦ املرقم

 دواح ليوم �ان لو  ح�ى الهروب يتحقق أي ينةمع بمدة التقيد دون  الهروب

 :التالية للوحدات بالنسبة فقط

 .العدو مواجهة �� و�� ا�ج��ة �� املوجودة الوحدات -١

 .ا�ج��ة ا�� ل�حركة بال��يو  املنذورة الوحدات -٢

 لبحر�ةا أو  ا�جو�ة القواعد �ل �� دائمية بصورة بال��يو  امل�لفة الوحدات- ٣

 .واملدفعية طائراتال مقاومة ووحدات
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 اتاملستودع �ل �� ا�حر�ي للمجهود مستمرة بواجبات امل�لفة الوحدات-٤

 .الدروع أو  املخابرة ومستودعات ا�حر�ية

 “ نقلهم لغرض العسكر��ن تدر�ب تتو�� ال�ي الوحدات -٥

 املرقم الثورة قيادة مجلس بقرار  يبدو  كما ومراتھ الهروب مدة عدلت ثم

 عن املتخلف أو  الهارب“ باالعدام �عاقب حيث ١٣/١٢/١٩٨٣ �� ١٣٧٠

 ارتكب أو  سنة من أك��  التخلف أو  الهروب مدة �انت أذا العسكر�ة ا�خدمة

 املرقم الثورة قيادة مجلس بقرار  أخرى  مرة عدلت ثم“ مرة من أك��  الهروب

 الهروب أو  الغياب جر�مة يرتكب من �ل ع��“ طبقت حيث ١٩٨٧ �� ٨٧٧

  .“ أيام خمسة من أك��  ملدة

 �� ٧٠٠ املرقم الثورة قيادة مجلس بقرار  املدة تلك الحقا وشددت

 ا�حز�ية املنظمة قبل من األعدام حكم ينفذ‘ ع�� ينص الذي ٢٧/٨/١٩٨٨

 لب� العسكر�ة ا�خدمة عن والتخلف الهروب جر�مة واقعھ من التثبت �عد

 الهروب مرات عدد عن النظر  �غض عليھ القبض يلقى متخلف أو  هارب

 .’ومدتھ

 �لب ا�حز�ية املنظمة قبل من األعدام حكم ينفذ“ ع�� أيضا القرار  و�نص

 ولمسؤ  و��ل دون  فما أالش��ا�ي العر�ي البعث حزب �� فرقة قيادة عضو 

 نمتخلف� أو  هار��ن بوجود علم ع�� أنھ عليھ يثبت شرطة مسؤول أو  أم�ي

 و أ ضدهم جراءا يتخذ ولم ع��ا املسؤول املنطقة �� العسكر�ة ا�خدمة من

 .“ ع��م السلطات يبلغ

٦۳۹ 
 



 

 العاشرة املدرعة الفرقة كتاب

٦٤۰ 
 



 

 ٧٠٠ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار 

 

٦٤۱ 
 



 �� ٢٠ القرار  الثورة قيادة مجلس أصدر  الثانية ا�خليج حرب خالل

 يوما ١٥ العسكر�ة ا�خدمة عن واملتخلف�ن الهار��ن منح الذي ١٨/١/١٩٩١

 �عاقب العفو  ف��ة �عد عليھ لقبضا القاء يتم من. أنفسهم لتسليم

 الهروب جر�مة واقعھ من التثبت �عد ا�حز�ية املنظمة قبل من باألعدام“

 عليھ القبض يلقى متخلف أو  هارب ب�ل العسكر�ة ا�خدمة عن والتخلف

 .“ ومدتھ الهروب مرات عدد عن النظر  �غض

 ب�عاق“ ع�� ينص الذي ٢٥/١١/١٩٩٤ �� ١١٥ بالقرار  املدة تلك وعدلت

 ا�خدمة من هرب من �ل املختصة ا�جهات قبل من بالرصاص رميا باالعدام

 أوى  مرت�ن، هرب ثم العسكر�ة ا�خدمة عن تخلف مرات، ثالث العسكر�ة

 “ .العسكر�ة ا�خدمة من هارب أو  متخلف ع�� مرات ثالث و�س�� 

 حدد حيث أيضا، العمل أخرج بل فقط الهار��ن عقو�ة الرئيس يحدد لم

 ا�جمهور�ة رئاسة ديوان بكتاب يحضرها ومن األعدام مليةع تنفذ كيف

 ماي�� تنسب“ ٣/٢/١٩٨٣

 دمةا�خ من والهار��ن املتخلف�ن من باملدان�ن األعدام حكم تنفيذ عند .١

 ةخمس تضم مجموعة �ل( مجاميع ش�ل ع�� ��م التنفيذ يتم العسكر�ة

 .حده ع�� �خص ل�ل فردي التنفيذ اليكون  بحيث )مدان�ن ستة أو 

 واحد جندي أعاله املذكور�ن من دفعة ل�ل األعدام أح�ام تنفيذ يحضر  .٢

 .“ العرا�� ا�جيش الو�ة من لواء �ل من

 

٦٤۲ 
 



 

 بالهار��ن األعدام حكم تنفيذ كيفية

 

٦٤۳ 
 



 �جز  ال�حايا وضعف بؤس مثل. �عدمون  رفاقهم شاهدوا ا�جنود مئات

 فقط هم مقصودين ا�جنود من الهار��ن يكن لم. برمتھ املجتمع وضعف

 دألقص �ان، أيضا ا�حضور  ع�� املرغم�ن ع�� موجھ �ان بل، العقاب بذلك

 .واالذالل وال��هيب الردع

 ل حاو  من لكن ا�خدمة من الهار��ن ع�� األعدام يقتصر  لم سابقا قلنا كما

 مفارز  قبل من فور�ا أعدم األيرا�ي ال�جوم بدء عند ا�خلف ا�� ال��اجع

 .خاصة أعدام

 �� مورخة سر�ة برسالة الرئيس قبل من املفارز  تلك �شكيل عن أعلن

  ف��ا يقول  ٢٣/٣/١٩٨٢

 :ي�� ما قررنا الوقت نفس �� وال�جاعة النصر  ع�� نحافظ ل�ي“ 

 ةمنتخب خاصة مفارز  املستقلة وااللو�ة الفرق  ضمن األلو�ة �ش�ل أن -١

 اللواء استخبارات وضابط ا�حز�ي املسؤول مع و�املذاكرة اللواء أمر  من

 خلف العمل،العدو مع املعارك تبدا عندما التحديد وجھ ع�� واج��م يكون 

 ��ا من�حبا أو  متسر�ا �ان من متخاذل �ل ع�� النار  واطالق مباشرة اللواء

 .رسمي امر  بدون  ا�خلف

 يا�حز� واملسؤول املع�ي الفرقة قائد ب�ن باملذاكرة الفرق  �ش�ل أن -٢

 �� ذكر  ما غرار  ع�� خاصة مفارز  قةالفر  استخبارات الثا�ي الركن وضابط

 .املتسر��ن من للمتاخذل�ن الفوري األعدام صالحية لها وتكون  أعاله ١

 خاصة شارات )٢( و  )١( �� ذكرها ورد ال�ي ا�خاصة املفارز  تحمل -٣

 نضم أول  مالزم عن رتبتھ تقل ال  ضابط بقيادة وتكون  التمي��  الغراض

 .الفرقة ضمن رائد وعن اللواء

٦٤٤ 
 



 أن الوا�حة الصالحيات هذه �ل �عد العامة القيادة حق من بحأص -٤

 وامر�ن قادة من )٢( و )١( �� اسما��م وردت ممن املقصر�ن تحاسب

 ةالعقو� بنفس األستخبارات ضباط من واملعني�ن حز�ي�ن ومسؤول�ن

 “ .أعاله )٢( و )١( �� املقررة

 

 للمن�حب�ن اعدام مفارز  بتشكيل الرئيس رسالة

٦٤٥ 
 



 ارز مف من ليسوا لعسكر  كذلك منحت املن�حب�ن اعدام صالحية أن و�بدو 

 و�خ��ي السري  الديوان كتاب ذلك ا�� �ش��  كما ذكرناها ال�ي األعدام

 الفيالق قادة ا�� صعودا الفصائل امرو  يمنح“ ٧/٩/١٩٨٦ �� ١٩٢٣٦

 .“ وا�خونة ا�جبناء ضد و�نفذ الفوري باالعدام ا�حكم صالحية

 

 ١٩٢٣٦ �خ�ىيو  السري  الديوان كتاب

 فمحاولة ايران مع ا�حرب ف��ة خالل خيارا ال��اجع أو  الهروب يكن لم اذا

 سالةر  حيث، األعدام، نفسها �انت العقو�ة حيث أفضل تكن لم األستسالم

 األوامر “ تؤكد ١٧/١٢/١٩٨٢ �� ٢٤٤ والفور�ة السر�ة الرا�عة الفرقة

 و أ تحركھ حالة �� انذار  و�دون  عسكري  أي ع�� النار  أطالق ع�� السابقة

 .“ عسكري  أمر  دون  من العدو  تجاه موضعھ تركھ

 .القتال سوى  خيار  ل�جنود يكن لم

٦٤٦ 
 



 ىح� أو  معادية الحزاب انتما��م أو  لهرو��م ليس أفراد أعدم أخرى  حاالت ��

 تنفيذهم طر�قة ع�� راضيا يكن لم النھ اعدموا، الرئيس من ل�خر���م

 السر�ة املس�حة للقوات العامة ادةالقي رسالة ذلك ع�� كمثال. الوامره

 للقوات العام القائد الرئيس السيد أمر “ ٢٤/٨ �� ٩٩/١١١٩ والفور�ة

 نالرك بالعقيد املوت ح�ى بالرصاص رميا األعدام حكم تنفيذ املس�حة

 ال��يء تصرفھ يكون  ال  ل�ي سابقا ٣٨ لواء أمر  ابراهيم خليل برهان مشاة

 ركز م أع�� ومن مكتو�ا اليھ صدر  قد المر ا إن رغم الواجب تنفيذ �� وتردده

. ٢٥/٨ يوم ٩٠٠ الساعة ا�حكم ينفذ. والدولة املس�حة القوات �� قيادي

 .“ واجبا��م لهم ستسمح الذين من التنفيذ الضباط يحضر 

  

٦٤۷ 
 



 

 

 

 

 

القانون هو ورقة نكتب بيها سطر لو سطرين ونوقع تحتها صدام حسين "
 "رئيس الجمهورية

 صدام حسين
١٩٩٠ 

  

٦٤۸ 
 



 

 

 

جما�� اعدام مرسوم  

  

٦٤۹ 
 



 قادة ا�� صعودا الفصائل المرو  الفوري باالعدام ا�حكم صالحية“ اعطاء

 .قابالع مع القضاء تزامن معناه“ وا�خونة ا�جبناء ضد“ والتنفيذ“ الفيالق

 �ةحر  لھ الفصيل أمر  أن �ع�ي ا�جيش هرم أسفل ا�� العقو�ة سلطة ونقل

 ةاملطلق الصالحية تلك يمارس نبأ أو  تحقيق باجراء يقرر  بان التصرف

 �ستخدم أن ممكن السلطة أن معناه عليا رقابة وغياب. الفوري لالعدام

 تنفيذب و�قوم وا�خائن ا�جبان بتعر�ف يقوم الفصيل فامر . رغبة لتحقيق

 .املطلق للتعسف حد اليوجد ..  الفور  ع�� العقو�ة

 �حقو  سلطة بيتتث، سابقا قلنا كما، عرضناها ال�ي القوان�ن غاية �انت

 أو  �نفعلي ا�خصوم أغلبية ع�� القضاء �عد ولكن طر�قها �� وقف �ائن أي

 الةح �ا��ا . األعدام قوان�ن من �غابة وصفھ يمكن ما ابت�ار  تم متخيل�ن

 . مستمرة اعدام

 ع�� ينص الذي ١٣/٣/١٩٨٤ �� ٣١٣ املرقم الثورة قيادة مجلس كقرار 

 جنبيةاأل  أو  العراقية العمالت ب��ر�ب ھ�عامل يثبت من �ل باالعدام �عاقب“

 تنص ال�ي العقو�ات قانون  من ١٦٤ والفقرة“ الفار��ي العدو  مع الذهب أو 

 آخر  �خص مع أو  أجنبية لدولة �عمل من ب�ل اإلعدام عقو�ة إنزال“ ع��

 أو  عملھ أن ثبت إذا الدولة، بتلك يتصل أو  الدولة، تلك لصا�ح �عمل

 وقرار “ االقتصادية أو  السياسية أو  العسكر�ة العراق بمصا�ح يضر  اتصالھ

 إعدام“ ع�� و�نص ١٩٨٦ الثا�ي �انون  ٢٩ �� ١٢٠ رقم الثورة قيادة مجلس

  ارتكب من �ل
ً
 درةصا وثائق �� أو  أخرى، دولة عن صادر  سفر  جواز  �� تزو�را

  املختصة، العراقية السلطات عن
ً
 ع�� ا�حصول  ذلك وراء من مس��دفا

 “ الوط�ي القتصادبا تضر  مالية منافع

٦٥۰ 
 



 

 ٣١٣  املرقم الثورة قيادة مجلس قرار 

 ع�� و�نص ١١/٨/١٩٩٠ �� ٣١٥ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار كذلك و 

 مسي تخر�بيا وعمال  جر�مة، تجار�ة الغراض الغذائية املواد احت�ار  �عت�� “

٦٥۱ 
 



 غ�� و  املنقولة أموالھ وتصادر  باالعدام �عاقب. والقومي الوط�ي األمن كيان

 .“ أوال بالفقرة عل��ا املنصوص ا�جر�مة ارتكب من �ل ملنقولةا

 

 الغذائية املواد الحت�ار  االعدام عقو�ة ٣١٥ القرار 

٦٥۲ 
 



 �عاقب“ ع�� و�نص ١٤/٨/١٩٩٠ �� ٣٢٢ املرقم الثورة قيادة مجلس وقرار 

 الكو�ت ملدن األدار�ة ا�حدود ضمن السرقة جر�مة ارتكب من �ل باالعدام

 ٢٤/٨/١٩٩٠ �� ٣٤١ املرقم الثورة قيادة مجلس وقرار “ وا�جهراء والنداء

 ئمجرا من جر�مة السلطة عن اخفائھ بقصد األجن�ي ايواء �عد“ ع�� و�نص

 �� عل��ا املنصوص ا�جر�مة ارتكب من �ل باالعدام �عاقب. التجسس

 .“ أوال الفقرة

 

 ٣٢٢  املرقم الثورة قيادة مجلس قرار 

٦٥۳ 
 



 عھاتب سلو�ا والعنف القسوة نرى  لرئيسا حياة من طوليا مقطعا اخذنا لو 

 و�عد. الداخلية أو  ا�خارجية ا�ج��ة ع�� سواءا عديدة حاالت مواجهة ��

 مواجهة ع�� قادرة غ��  الثانية، ا�خليج حرب �عد، السلطة أصبحت أن

 �ع� األعدام عقو�ة تطبيق الرئيس عمم السياسية غ��  وا�جرائم الفساد

 .أخرى  �عد حالة

 و�ةلعق السابق النس�ي النجاح هو  السلوك هذا �� رئي��يال السبب ر�ما

 ذاه �� لالستمرار  لھ الدافع وفر  ا�خصوم ع�� والقضاء الردع �� األعدام

 ا�خليج حرب �عد صدرت ال�ي القرارات من العديد أن نرى  لذلك. التصرف

 .السلطة ��دد ال  جنح أو  �جرائم باالعدام �عاقب الثانية

 من عدد صنف الذي ٢/٢/١٩٩٤ �� ٣٩ املرقم رةالثو  قيادة مجلس كقرار 

 األدو�ة أخراج :و�شمل“ الوط�ي األقتصاد تخر�ب“ أ��ا ع�� ا�جرائم

 علقةاملت الرسمية املستمس�ات تزو�ر ، العامة املرافق من الطبية واالجهزة

 يالقانو� غ��  األستخدام اخفاء لغرض الطبية واالجهزة األدو�ة باستخدام

، �ا� األتجار  لغرض الطبية األجهزة أو  األدو�ة حيازة ،ألدو�ةا أو  األجهزة لتلك

 يةا�حكوم غ��  ال�حية املوسسات قبل من الطبية األجهزة أو  األدو�ة حيازة

 القرار  هذا �� العقو�ة تراوحت. رسمية غ��  جهة من عل��ا ا�حصول  تم اذا

. ناردي ١٠٠٠٠٠ ا�� ١٠٠٠٠ ب�ن تراوحت وغرامة املو�د وال�جن األعدام ب�ن

 .املخالف أموال مصادرة أيضا العقو�ة وشملت

 ارتكبت اذا“ ع�� و�نص األثار  ��ر�ب يمنع الذي ٢٩/٦/١٩٩٤ �� ٧٦ والقرار 

 .“ األعدام العقو�ة تكون  واسع حجم ع�� أو  أثري  موقع �� ا�جر�مة

 يثبت الذي ال�خص“ ٢١/٧/١٩٩٤ �� ٩٢املرقم الثورة قيادة مجلس وقرار 

 ناألخر� حرمان أو  قانونية غ��  منفعة أ�� تودي رسمية ورقة ب��و�ر  ادانتھ

 الثورة قيادة مجلس أصدر  الشهر  نفس و��“ باالعدام عقابھ حقوقهم من

٦٥٤ 
 



 وسيارات، السيارات ��ر�ب منع الذي ٢٧/٧/١٩٩٤ �� ٩٥ رقم القانون 

 .األعدام ع�� العقو�ة ونصت القطر  خارج ا�حمل

 جر�مة ارتكبت اذا األعدام ةالعقو� تكون  ٤/٦/١٩٩٤ �� ٥١ القرار  وحسب

 ا�جر�مة عن �شا اذا أو  مخبا أو  ظاهرا سالحا يحمل �خص من السرقة

 .�خص موت

 حالة �� األعدام ع�� ينص ١٢/٧/١٩٩٤ �� ٩١ الثورة قيادة مجلس وقرار 

 جهاز  أو  العام األمن جهاز  من منتسبة الفاعل �ان اذا املتعمدة ا�جر�مة

 .ا�خاص األمن

 ارتكب اذا األعدام العقو�ة تكون  ١٩٩٤ العام �� ٥٩ القرار  وحسب

 . الثالثة للمرة السرقة جر�مة ال�خص

 من �اعل� املصادقة الرئيس �حكم األو�� السنوات �� األعدام أح�ام تطلبت

 الثورة قيادة مجلس صدرقرار  األعدام حكم أعداد لتصاعد ر�ما لكن قبلھ،

 املكتسبة األعدام أح�ام � �عت�“ ع�� ينص الذي١٥/١١/١٩٨٨ �� ٨٤٠ املرقم

 �� ضدهم صدرت الذين األ�خاص بحق التنفيذ واجبة القطعية الدرجة

 لكن“ ا�جمهور�ة رئيس من عل��ا للمصادقة حاجة دون  ا�جرائم جميع

 العلالط األح�ام بتلك ا�جمهور�ة رئاسة أخبار  العالقة ذات ا�جهات تتو��“

 .“ عل��ا

٦٥٥ 
 



 

 عليھ الرئيس ادقةمص دون  األعدام تنفيذ ٨٤٠ القرار 

٦٥٦ 
 



 بمهمات للقيام التنسيق ا�� تحتاج منظمة عملية ا�� البشر  تصفية تحولت

. دهاببع بخطوة ترتبط فخطوة ،القتل عملية �سلسل ا�� ذلك أدى. محددة

 .برم��ا القتل عملية تاخ��  ا�� يودي خطوة تأخ�� 

 ةانونيوالق األدار�ة الدائرة األجتماعية والشوون العمل وزارة ابلغت لذلك

 ب�ن من أن“ العامة األمن مدير�ة ٧/١٢/١٩٨٧ �� ٣٣٥٧املرقم بكتا��ا

 االستيعابية الطاقة من أك��  املدان�ن جثث �حفظ الرئيسية األسباب

 ملدان�نا ذوي  بتبليغ املختصة االمنية األجهزة تاخ��  هو  ا�حافظة للثالجات

 باملدان�ن ماألعدا حكم تنفيذ تاخ��  و�� أخرى  مش�لة يولد مما االخر�ن

 عل��ا اطالعھ عند املعضلة تلك بحل العام األمن مدير  فقام“ األخر�ن

 .“ املدان�ن ذوي  بتبليغ سيادتھ فنسب“

 كما ،بذلك املعدوم�ن ذوي  أبالغ يتم، األحيان �عض ��، األعدام عملية �عد

 املرقم الرئاسة ديوان كتاب ذلك ع�� أيضا نص وكما، أعاله ذكرنا

 تحول  أمنية أسباب هناك“ تكن مالم ١٩٨٧/ ٤/١٠ �� ٤/٢٩١٩٩./ب/ع.ش/

 .“ املعدوم وجثة الوفاة �شهادة وتزو�دهم ذلك دون 

 �� لكن أجسادهم من للتخلص الطرق  أحدى �انت املعدوم�ن جثث �سليم

 وع�� متكررة بصورة ذلك حدث. أثر دون  من ال�حايا اختفى كث��ة حاالت

 و�تي�نللك، األنفال عمليات أثناء ادلالكر  التبعية، حالة �� متباعدة، سنوات

 .١٩٩١انتفاضة �عد وللشيعة احتاللها، ف��ة ��

 عن األكراد �عض سال عندما . قت�� وجود ع�� تدل باشارة هنا �سمح لم

 ٢٥/٩/١٩٩٠ �� كتا��ا �� العامة األمن مدير�ة �عليمات �انت أحبا��م مص�� 

 دال ب )مص��هم عن وماتمعل لدينا تتوفر  لم( عبارة تكون “ باألجابة تن�ح

 محجوز�ن والزالوا البطولية األنفال عمليات �� عل��م وقبض( عبارة عن

 “ .)حاليا
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 نفس قبل من األرض وجھ ع�� من شطبوا بل فقط، ال�حايا يقتل لم

 مل �ا��م اختفوا. “ مص��هم عن معلومات“ لد��ا التتوفر  ال�ي السلطة

 .ق�� ح�ى ال  ..  فاتحة ال  ،��م أحد يذكر  أن يجب ال��ي. أصال يوجدوا
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: تاسعالفصل ال

 رباط القربى
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 "النبتة الضارة تجتث من جذورها كي ال تنمو من جديد"

اواخر في  صدام حسين
عن استفسار من  اتالسبعين

 كادر حزبي لماذا يعاقب األهل
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 اشقاء أر�ع اعدام
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 ع��، ١٩٩١ عام سبقت ال�ي ف��ةال �� خصوصا العائلة مع السلطة �عاملت

 األخر�ن أعضا��ا أفعال عن مسؤول م��ا عضو  �ل واحدة وحدة أ��ا

 ذلكل كنتيجة. السلطة مع متعارضة �انت أن األفعال تلك نتيجة و�تحمل

 واقر�اء“ املعادية األحزاب“ أقر�اء مع التعامل لكيفية ضوابط عدة سنت

 ةحال من اختلفت وشد��ا قو�ةالع ماهية. العسكر�ة ا�خدمة من الهار��ن

 .أخرى  ف��ة ا�� ف��ة ومن أخرى  ا��

 صلألف أو  حساسة غ��  دوائر  ا�� �النقل األدار�ة العقو�ات ا�� فباالضافة

 من أو  واملعاهد ال�ليات �عض �� القبول  من ا�حرمان أو  ا�حزب من

 ا�حجز  العقو�ات تلك شلمت، القطر خارج العليا والدراسات الزماالت

 د،البال  خارج ا�� الهار��ن واقر�اء العسكر�ة ا�خدمة من الهار��ن ءالقر�ا

 وال��حيل الدعوة، حزب أعضاء �عض و�ساء الطفال ايران ا�� والتسف�� 

 ياناألح �عض �� وتضمنت أموالهم، ومصادرة البيشمركة القر�اء القسري 

 .األعدام، أيضا

 �عارض فرد أي ةأراد كسر  احداها متعددة العقو�ات تلك من الغاية �انت

 مناهض �عمٍل  بالقيام التفك��  من فرد ألي رادٍع  �اجراء واالخرى  ،السلطة

 .لها

 سالرئي �شأة هو  للعقو�ة هدفا العائلة �جعل الرئي��ي السبب ر�ما لكن

 ذباخ أو  القاتل من االنتقام أما القتيل أهل ع�� بان تؤمن ال�ي الر�فية

 .أهلھ من الدية

 تلمق خ��  وصل“ يقول  ومدينة رجال رواية �� أخيھ ملقتل االخ انتقام فعن

 لصاحب وقال مال�سھ تحت خنجره يخفي وهو  راكضا فجاء أخيھ ا�� األخ

 أن د�ع الثانية الضفة ا�� ال��ك با�جندرمة العبور  عن امتنع الذي الزورق 

 معهما) وساكون ( قال ح�ن عينھ، بطرف وغمزه )با�جندرمة اع�� (: طھ قتل

 تفيك ولم قتيال  وارداه بخنجره القاتل ع�� �جم ح�ى املاء اتوسط أن وما ..
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 أوصالھ من جزأ قطع و�لما ،)يحدي( وهو  أوصالھ، يقطع راح بل ��ذا

 “ .. م��ا شيئا يبق ولم املاء، �� رماه با�خنجر،

 بكيفية � التفك� عل��ا �ان ا�جندرمة ذلك كمص��  السلطة مص��  اليكون  ول�ي

 . خصومها أقر�اء مع التعامل

 فقدان أحتمالية واجهوا الدعوة حزب أعضاء وزوجات اطفال فبعض

 ا�� ش�� � وكما ،“ تبعية“ سلسلة �� ذلك ا�� تطرقنا كما والتسف��  ا�جنسية

 ما تقرر “ ٧/٦/١٩٨٣ �� ١٦/٧٤١٥/ق املرقم ا�جمهور�ة رئاسة كتاب ذلك

 ي��

 ةيا�جنس يحملون  الذين املجرم�ن عوائل عن العراقية ا�جنسية �سقط.١

 دةقيا قرارمجلس أح�ام ا�� استنادا العثمانية التبعة غ��  من العراقية

 . ٧/٥/١٩٨٠ �� ٦٦٦ املرقم الثورة

 عةتب العراقية ا�جنسية يحملون  الذين املجرم�ن لعوائل بالنسبة أما. ٢

 ختصةامل ا�جهات مفاتحة �غية باسما��م بقائمة تزو�دنا ف���� عثمانية

 ا�جنسية السقاط املوقر  الثورة ادةقي مجلس من قرار  الستصدار 

 .ع��م العراقية

 .“ واالوالد والزوجة الزوج �شمل أ��ا ع�� العائلة بمدلول  االخذ. ٣

 .التسف�� الكتاب، حسب العوائل مص��  �ان
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 العوائل عن ا�جنسية اسقاط
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 �� ٧٨/٧٧٠٠١/ع املرقم البعث �حزب العسكري  املكتب كتاب يو�ح

 :�شمل“ ال�ي واالدار�ة ا�حز�ية أو  القانونية األجراءات ١٤/٨/١٩٨١

 .املعاقب�ن أخوة-ا

 .املعاقب�ن أخوات -ب

 .املعاقب أبناء -ج

 .األخ أبناء -د

 .املعاقب زوجة -ه

 كموثر  ا�خوال أو  األعمام أو  األخت وابناء باالعدام املحكوم�ن �ساء -و

 .قدرهمات وفق واملعدوم�ن املحكوم من التباد�� والتاث��  ا�حالة لتقر�ر 

 من الواردة ا�حاالت من باستثناء اجراء باملحافظة املنظمة أومأت اذا -ز

 استثناءب م��را��ا تب�ن القيادة ا�� خطيا تقر�را تقدم أن فعل��ا داخل أوال 

 .“ ا�حالة

 :�شمل العقو�ات و�انت

 .حاليا با�حزب م��م املرتبطون  وفصل ا�حزب �� تنظيمهم يمنع. ا“ 

 بالقوات العالقة ذات واملدارس واملعاهد ال�ليات �� قبولهم عدم.ب

 .الداخ�� األمن واجهزة املخابرات ذلك �� بما املس�حة

 ل�حزب غلقها املقرر  واملدارس واملعاهد ال�ليات �� قبولهم عدم.ج

 .فقط وا�حز�ي�ن

 .القطر خارج العليا والدراسات الزماالت. د

 :�و� حاليا م��م ملوجودينا وا�عاد ا�حساسة املراكز  �� توظيفهم عدم.ه

 .الثقافية األعالمية املؤسسة.١

 . الط��ان ومؤسسة الطيار�ن. ٢

 وامل�اتب الثورة قيادة مجلس وامانة القطر  سر  أمانة وظائف.٣

 .الوزراء ومجلس ا�جمهور�ة ورئاسة الثورة قيادة ملجلس التا�عة

 “ .القطر خارج العراقية النقابات �� توظيفهم عدم. و
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 واالدار�ة ا�حز�ية أو  القانونية راءاتاألج
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 الدعوة حزب عناصر  من املح�وم�ن املجرم�ن أقر�اء مع التعامل بكيفية ا�خاصة الضوابط
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 ووزارة الدفاع وزارة منتس�ي من الدعوة حزب أعضاء لذوي  و�النسبة

 فواجهوا الذر�ة الطاقة ومنظمة العامة املخابرات ورئاسة الداخلية

 أمانة مكتب/ البعث حزب كتاب ذلك ا�� �ش��  كما أخرى  أدار�ة عقو�ات

 ا�خاصة الضوابط عن ١٠/٢/١٩٨١ �� ٣٤/١٩٠١٩ املرقم القطر  سر 

 :“ الدعوة حزب عناصر  من املحكوم�ن املجرم�ن أقر�اء مع التعامل بكيفية

 من يخرجون  األو�� الدرجة من باالعدام املحكوم�ن املجرم�ن أقر�اء.١

 .املذكورة األجهزة

 �م�عيي� يجري  الثانية الدرجة من باالعدام املحكوم�ن املجرم�ن أقر�اء. ٢

 و أ اخراجهم يجري  ضو��ا وع�� باقر�ا��م تاثرهم درجة بذلك متوخ�ن

 .املذكورة األجهزة من نقلهم أو  بقا��م

 متاثره أساس ع�� يقيمون  األعدام دون  املحكوم�ن من املجرم�ن أقر�اء. ٣

 “ .ورةوالث ل�حزب وال��م ودرجة

 فالوظائ من بالنقل شملت حيث ذلك �عد األدار�ة العقو�ات تلك �شددت

 سةالرئا ديوان كتاب ذلك ع�� ينص كما والثانية األو�� الدرجة من االقارب

 ل�حزب العليا الدوائر  الضوابط هذه �شمل“ ١٩٨٧/ ٦/١٠ �� ٤٣١٣٠ املرقم

 املخابرات ز وجها ا�خاص األمن وجهاز  الذر�ة الطاقة ومنظمة والثورة

 واملركز  العامة العسكر�ة األستخبارات ومدير�ة العامة األمن ومدير�ة

 :األلك��ونية ل�حاسبات القومي

 الدرجة من باالعدام املحكوم�ن املعادية األحزاب من املجرم�ن أقر�اء.١

 هزةاألج من ينقلون  )واالخت الزوج،األبن،األخ، األب،األم،( والثانية األو��

 .حساسة غ��  أخرى  دوائر  ا�� أعاله �� املذكورة

 من املو�د بال�جن املحكوم�ن املعادية األحزاب من املجرم�ن أقر�اء. ٢

 وائرهمد نفس �� حساسة غ��  أقسام ا�� نقلهم يتم والثانية األو�� الدرجة
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 ع��و  تاثر��م مدى دراسة خاللها يتم سنة ملدة و�تا�عون  أعاله املذكورة

 .حساسة غ��  أخرى  دوائر  ا�� نقلهم أو  أبقا��م يتم اساسها

 با�حبس أو  بال�جن املحكوم�ن املعادية األحزاب من املجرم�ن أقر�اء. ٣

 ��موال ودرجة تاثرهم أساس ع�� يقيمون  والثانية األو�� الدرجة من املو�د

 ةحساس غ��  أقسام ا�� نقلهم يتم التقيم هذا ضوء و�� والثورة ل�حزب

 “ .حساسة غ��  أخرى  دوائر  �ا� نقلهم أو  دوائرهم نفس ��

 
 املعادية األحزاب من املجرم�ن أقر�اء مع التعامل ضوابط
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 عقو�ة الف��ات من ف��ة �� العسكر�ة ا�خدمة من الهار�ون  أقر�اء واجھ

 ١٢/١٠/١٩٨٢ �� ٥٥ املرقمة العامة األمن برقية ذلك ا�� �ش��  كما ا�حجز 

 لعوائ بصدد التالية طبالضواب العمل ع�� الدفاع وزارة موافقة حصلت“

 :الفار��ي العدو  جانب ا�� الهار��ن

 .واطفالھ زوجتھ حجز  فيتم الزوج الهارب املجرم �ان اذا -ا

 حالة �� املوثر  ال�خص أو  ووالدتھ والده فيحجز  م��وج يكن لم اذا -ب

 .ذو�ھ وفاة

 . العسكر�ن من الهار��ن اشقاء حجز  -ج

 مع ا�حرب بداية منذ حجزت ال�ي عوائل ع�� أعاله الضوابط تطبق -د

 .“ ��ا العمل واستمرار  الفار��ي العدو 

 .للسلطة نفسھ �سليم ع�� الهارب ارغام الهدف �ان

 

 الهار��ن عوائل حجز 
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 حيث الهارب زوجها من الطالق طل��ا هو  ا�حجز  من للزوجة كمخرج ور�ما

 الصيغة ٣١/١٢/١٩٨٥ �� ١٥٢٩ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  وفر 

 ااذ زوجها من التفر�ق طلب للزوجة“ ينص حيث بذلك للقيام نونيةالقا

 هرب أو  أشهر  ستة ع�� تز�د مدة العسكر�ة ا�خدمة أداء من هرب أو  تخلف

 لزوجة األحتفاظ مع بالتفر�ق تحكم أن املحكمة وع�� العدو  جانب ا��

. ارجعي طالقا القرار  هذا بموجب التفر�ق �عت�� . الزوجية حقوقها ب�امل

 من عاد أو  العسكر�ة با�خدمة التحق اذا زوجتھ مراجعة للزوج � يج�

 .العدة مدة خالل الهروب

 � �عت� القرار  هذا أح�ام وفق ثانية بالتفر�ق وحكم الهروب الزوج كرر  اذا

 “ .صغرى  بينونة بائتا طالقا ا�حالة هذه �� التفر�ق

 

 ١٥٢٩ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار 
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الي خمسين سنة قابلتني مع المواطنين، زوجة أحد أمس زوجة بعمر حو“ 
المواطنين وعندها أبناء وعندها زوج جاءت تقول لي سيدي زوجها 
اليحبكم واسمه فالن بن فالن. وعجزنا عندما نريد أن نسمع األخبار أو 
نريد أن نرى فعاليات القيادة يغلق التلفزيون ويضرب ولدها ويضرب 

وام تاتي تبلغ عن ابنها  .. عب عندنا أالن. هكذا طراز من الش.. بناتنا
 أليس .. امهات واباء .. المتأخر في العودة الى الجيش ليست أم واحدة

 .. وياتي المواطنون والمواطنات يبلغون عن حاالت ؟هذا طراز نادر
تون ويأ .. بالقانون الشخص المبلغ عنه باالعدام .. الحالة المبلغ عنها

سنة لم  ٨٠٠. هذه حالة على األقل منذ .. ويبلغون هذه حاالت نادرة
 “ تحصل في العراق

 صدام حسين
 الجمهورية 
٢٤/١١/١٩٨١ 
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  ١٩٨١�شر�ن األول  ٢٣من حديث لصدام حس�ن امام املحلس الوط�ي �� 
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 صدرت فقد“ املعادية“ األحزاب عناصر  من ا�حز�ي�ن القر�اء بالنسبة

 ار�يل محافظة أمن دير�ةم كتاب عل��ا نص ١٩٨٧ عام �� أخرى  ضوابط

 القطراعتماد سر  أم�ن القائد الرفيق أمر “ ٢٦/١٠/١٩٨٧ �� ١٣٩٠٧ املرقم

 ناصر ع من املجرم�ن أقر�اء من ا�حز��ن مع بالتعامل أدناه املبينة الضوابط

 .الضوابط هذه مع تتعارض أخرى  ضوابط باية �عمل وال  املعادية األحزاب

 األحزاب عناصر  من املجرم�ن قر�اءأ من ا�حز�ي�ن مع التعامل كيفية.١

 :فوق  فما عضو  درجة من املعادية

 من باالعدام املحكوم�ن املعادية األحزاب عناصر  من املجرم�ن أقر�اء -ا

 الرأسية ا�حز�ية املنظمة من تقيمهم يتم والثانية األو�� الدرجة

 من فصلهم يتم التقييم هذا أساس وع�� العامة األمن ومدير�ة

 .أد�ى واحدة درجة ا�حز�ية درجهتم تن�يل أو  قا��مب أو  ا�حزب

 با�حبس أو  بال�جن املحكوم�ن املعادية األحزاب من املجرم�ن أقر�اء -ب

 مدة لخال باقر�ا��م تاثر��م مدى دراسة يتم والثانية األو�� الدرجة من

 لهمفص أو  ا�حزب �� ابقا��م يتم التقييم هذا أساس وع�� أشهر  ستة

 .منھ

 من )واملو�دين األنصار ( ا�حز�ي�ن مع التعامل بكيفية ا�خاصة الضوابط-٢

 .املعادية األحزاب عناصر  من املجرم�ن أقر�اء

 اديةاملع األحزاب عناصر  من املجرم�ن أقر�اء من واملؤ�دين األنصار  يقيم -أ

 ةالفرق قيادة قبل من والثانية األو�� الدرجة من باالعدام املحكوم�ن

 . يدهمق طي أو  ا�حزب �� ابقا��م يتم التقييم اهذ أساس وع�� ا�حز�ية

 املعادية األحزاب من املجرم�ن أقر�اء من واملؤ�دين األنصار  يقيم- ب

 ساسأ وع�� والثانية األو�� الدرجة من با�حبس أو  بال�جن املحكوم�ن
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 �حز�يةا الفرقة قبل من باقر�ا��م تاثر��م مدى دراسة يتم التقييم هذا

 زبا�ح �� ابقا��م يتم التقييم هذا أساس وع�� ر أشه ستة مدة وخالل

 .“ قيدهم طي أو 

 ��ناملخر “ أقر�اء مع للتعامل واالوامر  الضوابط ف�انت العراق شمال �� أما

 الحقا ذلك ا�� سنتطرق ، وقسو��ا شد��ا �� تدر�جيا متصاعدة بكو��ا تمتاز “

 ةاألمني ال�جنة رسالة حسب فشملت األنفال، عمليات عن بحثنا ��

 الو�االت قطع“ ٤/٧/١٩٨٥ �� ٢٣٢ املرقمة السليمانية ملحافظة الرئيسية

 العقود ف�خ املخر��ن، لذوي  الهواتف قطع املخر��ن، لذوي  التجار�ة

 . “ وممتل�ا��م املخر��ن عوائل حجز  املخر��ن، لذوي  الزراعية

 املدن من املخر��ن ذوي  ترحيل“ ع�� فاشتملت قسو��ا �� زادت ثم

 �افة حب�“ ع�� وكذلك“ املخر�ون  ف��ا يتواجد ال�ي املناطق ا�� والقصبات

 قيود �ع� التجميد اشارة وضع“ ا�� باالضافة“ يحملو��ا ال�ي املستمس�ات

 وذلك“ ن املخر�و  ف��ا يتواجد ال�ي املناطق ا�� ال��حيل باجراءات املشمول�ن

 جديدة مستمس�ات أستحصال ا�� �جو��م احتمال ع�� الطر�ق لقطع“

 �� ٢٠٠٤٦/س.ق املرقم الداخلية وزارة كتاب �� ورد كما“ )ضائع بدل(

١٩٨٥/  ١٩/٩ . 

 اموالها مصادرة باجراءات أيضا شملت القسري  ت�ج��ها تم ال�ي العوائل

 ع�� ينص الذي ١١/٨/١٩٨٦ �� ٢٩٩٥٠ املرقم الرئاسة ديوان كتاب حسب

 تلتحق ال�ي العوائل أموال ع�� تقتصر  واملصادرة ا�حجز  اجراءات“

 التحاق ب�سب املخر��ن تواجد م�ان ا�� تطرد ال�ي العوائل وكذلك باملخر��ن

 . “ التخر�ب بزمر  افرادها �عض

 

٦۷٦ 
 



 

 املعادية األحزاب من املجرم�ن أقر�اء مع التعامل ضوابط

٦۷۷ 
 



 عوائلال من الذكور  حجز  تم األنفال �عمليات البدء سبقت ال�ي الف��ة و��

 الرفيق وترأسھ ١٩٨٧/ ٦/٩ بتار�خ املنعقد ماعاألجت“ حسب ت�ج��ها تم ال�ي

 حيلتر “ “ تنسب الشمال تنظيم مكتب سر  أم�ن املح��م املجيد حسن ع��

 ب�ن من م��م الذكور  عدى املخر��ن من ذو��م تواجد مناطق ا�� العوائل

 اآلجراءات هذه من ويستث�ى حجزهم سيتم سنة ٥٠ ا�� داخل سنة ١٢ سن

 �� مقاتل�ن أو  عسكر��ن أو  أسرى  أو  مفقودين أو  شهداء لها ال�ي العوائل

 ب��اا جانب ا�� فقط األم ترحيل يتم ا�حالة هذه ففي الوط�ي الدفاع أفواج

 .“ املخرب

 أ��م معناه ذو��م تواجد أماكن ا�� القسري  العوائل ترحيل أو  �سف�� 

 ائيالعشو  للقصف نتيجة أو  العسكر�ة للعمليات نتيجة للقتل معرضون 

 فيذاتن العوائل تلك �عض اعدام تم أخرى  أحيان ��. “املخر��ن“ ضد املوجھ

 املح��م القطر�ة القيادة عضو  املجيد حسن ع�� املناضل الرفيق المر “

 حول  ١/٥/١٩٨٧ �� ١٦٣٩ الذا�ي ا�حكم أمن مدير�ة بكتاب الينا املبلغ

 املجرم و�ضم��م ٦ وعددهم األو�� الدرجة من املجرم�ن ذوي  تصفية

 وذلك ووالدتھ أحمد كورون  والده تصفية تم فقد أحمد رون كو  هوشيار 

 .“ ١٩/٥/١٩٨٧ بتار�خ

 دعد قتل ا�� أدت ال�ي العسكر�ة األنفال �عمليات البدء قبل ذلك حدث

 .ي�ناملدن من م��م بالقليلة ليست �سبة �انت البشر  من بدقة معلوم غ�� 

 

٦۷۸ 
 



 

 “ املخر��ن“  ذوي  اعدام

 

٦۷۹ 
 



 من يفلتوا فلم“ املعادين“ من العراق خارج الهار��ن لذوي  بالنسبة

 �� ١٠٧١٨ العامة العسكر�ة األستخبارات مدير�ة كتاب حسب العقو�ات

 العدو  جانب ا�� الهار��ن ذوي  بحق املتخذة الضوابط أدناه“ ٤/٧/١٩٨٤

 .والسوري اللي�ي والنظام�ن الفار��ي

 .واطفالھ زوجتھ حجز  فيتم الزوج الهارب املجرم �ان اذا -ا

 حالة �� املوثر  ال�خص أو  ووالدتھ والده فيحجز  م��وج يكن لم اذا -ب

 .ذو�ھ وفاة

 .“ العسكر�ن من الهار��ن اشقاء حجز  -ج

 

 الهار��ن ذوي  عقو�ات

٦۸۰ 
 



 عاقب أخرى  احيانا ففي فقط املعادين أقر�اء الرئيس �عاقب لم

 الثانوي  للتعليم العامة املدير�ة عن الصادر  فالكتاب أيضا أصدقاءهم

 ز�ار��ن �سبب“ مدرسات فصل يتضمن ٨/١٢/١٩٧٩ �� ٧٣٢١٢ املرقم

 ضد ةتخر�بي باعمال القائم�ن ولد��ا أعدام �عد نفسها املدرسة �� ملدرسة

 .“ الدولة أمن

 

 مدرسات فصل

٦۸۱ 
 



 لكت من نفسها انقاذ معدوما ابنا لها ال�ي العائلة ع�� السهولة من يكن لم

 ھنفس الرئيس ا�� حياناأ فاحتاجت، عل��ا وضعت ال�ي ا�حمراء ا�خطوط

 أثر  أي �سري  ال “ أمره �� مثال  جاء كما العقو�ات تلك بالغاء أمرا الصدار 

 السيد أمر “ الكتاب ويستمر “ شقيقھ أبن اعدام جراء عائلتھ وع�� عليھ

 ضو ع الرفيق قبل من املقدم الطلب أصل ع��“ هللا حفظھ“ القائد الرئيس

 االجراءت جميع من اعفائھ فيھ �س��حم الذي ز�اد بن طارق  فرقة قيادة

 يقھشق أبن اعدام �سبب التقاعد ع�� احيل كونھ بحقھ املتخذة القانونية

 “ .العميل الدعوة حزب عناصر  أحد

 بتوفر مشروطة العقو�ات تلك الغاء أوامر  �انت األحيان �عض �� لكن

 املرقم الرئاسة ديوان كتاب �� كما“ م�جعة معلومات أو  اخرى  شروط“

 ا�جهات( هللا) حفظھ( القائد الرئيس السيد أمر “ ٩/٩/١٩٨٦ �� ٩٢٤٠

 القانون  بموجب جاء العائلة أو  العش��ة هذه أفراد أحد اعدام أن املعنية

 لذلك السياسية، األفعال من ليس الشنيع فعلھ وان لھ وموافقا

 الشروط ��م ماتوفرت اذا أناس ع�� حمراء اشارات وضع األمر  ال�ستوجب

 “ )األخرى 

 السيد أمر “ حيث ٦/١٢/١٩٨٦ �� ٧٣٨٧ دو�ان أمن مدير�ة كتاب �� ذلكوك

 املعلومات �انت اذا شقيقهم جر�مة ع�� العائلة ملتا�عة الدا�� الرئيس

 . “ م�جعة األخرى 

 ياناألح �عض �� لكن فقط، افرادها أحد �جر�مة العائلة الرئيس �عاقب لم

 حيانأ و�� خيان��ا يكن لم أن أسرارها وأفشاء عائال��م مراقبة ع�� �جعهم

 .نفسها عائل��م أفراد قتل �� املساهمة م��م طلب أخرى 

 الذين األباء يطوقوا �ي تالميذهم �علموا أن املعلم�ن من طلب بدا فهو 

 �مابنا� طر�ق عن، “ الكبار بتطو�ق“ عليكم“ فيقول “ ا�حزب من افلتوا“

 �ض�ع� أن والتلميذ الطالب علموا األخرى  والوسائل الروافد ا�� باالضافة

٦۸۲ 
 



 ذاه إن ا�� ين��ما وان الدولة، أسرار  �� يتحدثان سمعهما اذا والديھ، ع��

 اذا، و�اح��ام وامها��م، ابا��م ا�� النقد يوجهوا أن علموهم. �حيح غ�� 

 ل� �� تضعوا أن عليكم ا�حز�ية، منظما��م أسرار  عن يتحدثون  سمعوهم

 ز مراك من �عليماتھ يتسلم سديدا، وعقال  أمينة وع�ن للثورة، ابنا زاو�ة

 .. “ تطبيقها ا�� و�بادر ، املسؤولة الثورة

 ب�ن و أ زوجتھ أو  الزوج ب�ن ح�ى أو  األقارب ب�ن املتبادلة األحاديث أصبحت

 �عداء العائلة من فرد أي أل��ام أساسا تكون  ألن عرضة وذو�ھ الطفل

 �� حوار  من عوهماسم تفك��  بدون  يرددوا أن لالطفال �افيا �ان. السلطة

 أحد من ذلك سمع اذا لعائل��م املشا�ل �سبب الن ذو��م ب�ن البيت

 ما األطفال ذوي  يراقب الن ذلك أدى. معلم��م من ح�ى أو  املسؤول�ن

 . السلطة مع مشا�ل �� الوقوع من خوفا امامهم يقولون 

 دفر  نع السلطة الخبار  العائلة أفراد أحد قبل من تقر�ر  لكتابة الدافع �ان

 ال�ي العقو�ة من ا�خوف �ان ر�ما أو  عائ�� �خالف باالنتقام الرغبة ر�ما م��ا

 حدثت. افرادها أحد عن السلطة باخبار  تبادر  لم أذا ك�ل العائلة ع�� ستقع

 خمس�ن حوا�� �عمر  زوجة أمس“ فقال با�جاب كهذه حالة عن الرئيس

 وجز  وعندها بناءأ وعندها املواطن�ن أحد زوجة املواطن�ن، مع قابلت�ي سنة

 ماعند و�جزنا. فالن بن فالن واسمھ اليحبكم زوجها سيدي �� تقول  جاءت

 التلفز�ون  �غلق القيادة فعاليات نرى  أن نر�د أو  األخبار  �سمع أن نر�د

 وام .. أالن عندنا الشعب من طراز  هكذا. .. بناتنا و�ضرب ولدها و�ضرب

 هاتام .. واحدة أم ليست �جيشا ا�� العودة �� املتأخر  اب��ا عن تبلغ تا�ي

 تحاال  عن يبلغون  واملواطنات املواطنون  و�ا�ي نادر  طراز  هذا أليس .. واباء

 و�أتون  .. باالعدام عنھ املبلغ ال�خص بالقانون .. ع��ا املبلغ ا�حالة ..

 تحصل لم سنة ٨٠٠ منذ األقل ع�� حالة هذه. .. نادرة حاالت هذه و�بلغون 

 . “ العراق ��

٦۸۳ 
 



 �انوا ذاا عائل��م من أفراد قتل ع�� العائلة بت�جيع الرئيس ابتدا ذلك �عد

 ماعند ذلك بدأ. العسكر�ة ا�خدمة من هار��ن ح�ى أو  معارض�ن أو  مخالف�ن

 هاشم( مقعدا شيخا ١٩٨٦ عام �� التلفز�ون  �� بثھ تم لقاء �� الرئيس قلد

 من هرو�ھل ولده قتل ع�� القدامھ املد�ي النوع من الرافدين وسام )...

 ا�� الشيخ ارسال القاء ذلك �� الرئيس أمر  كذلك. العسكر�ة ا�خدمة

 .الص�� للعالج الدولة حساب ع�� شيكسلوفكيا

 من بقرار  الرافدين وسام منح الذي الرجل هذا أن“ الرئيس قالففي لقاء 

 تھعائل ع�� يقبل ال  الذي ا�حد ا�� وصل الذي العراقي�ن من نموذج القيادة

 مع القتال بصفوف واليلتحق ا�جندية من ابنائھ أحد ��رب أن نفسھ وع��

 عليھ يطلق أمره �ع��ى وعندما العراق عن يدافعون  الذين الرجال

 .“ و�قتلھ الرصاص

 يةأ�سان بصدمة“ التكر�م وصف فقد“ ا�خاكية“ كتابھ �� خضر  عباس أما

 “:تصدق ال 

  القاتل �ان“ 
ً
 واملعارض املوت من والهارب األبطال يقلد كما يقلد وطنيا

  للموت
ً
 القانون  نوعية ا�� يحيلنا ما وهو ، خائنا

 ر املتعسك املطيع والفرد وضرورة، وطنية القتل فيھ أصبح الذي يومها

 الوطن أصبح يومها من!  البشر  أرواح ع�� آخر  فع�� حاكم هو  واملتخندق

 !ة؟القرد انت�اس نحو  واملع�ى القيمة �� تحول  أم فقط حقيقي موت ثكنة

 املجتمع �� األبن واندحار  املجرم األب النتصار  تصوري �� تار�خية �حظة ��اأ

 قيم انتصار ، العرا��

٦۸٤ 
 



 ،األ�سان وقيم املدينة وانت�اس) ا�حرب وايديولوجيا ال�حراء( البداوة

 ايةو�� املشوهة األبوة نجم سطوع ا�جديد، األ�سان ومقتل السالح انتصار 

 “ ... الزمن من لعقود ا�جديدة األجيال

 ��ع أفراد ف��ا أقدم حوادث عدة بنشر  ال�حف ابتدات املقابلة تلك و�عد

 حسب، متعلقة �انت أك��ها أسباب لعدة عائل��م من اخر�ن أفراد قتل

 نم القتلة اعفاء تم بالطبع. العسكر�ة ا�خدمة من ��رو��م حي��ا، ما�شر 

 �� ٧٠٧ قرار �ال، الثورة قيادة مجلس من بقرار  لفعلهم القانونية التبعات

 �� منتسب )رجل( ضد التحقيق �غلق“ ع�� ينص الذي ٢٧/٨/١٩٨٦

 �افة وتقفل ١٦/٤/١٩٨٦ �� فهد وشقيقھ خالد ابنھ لقتلھ الشع�ي ا�جيش

 ع�� ينص الذي ٣١/٨/١٩٨٦ �� ٧١٤ والقرار “ ضده القانونية األجراءات

 �افة وتوقف سعد شقيقھ بقتل امل��م )رجل( ضد التحقيق �غلق“

 .“ ضده القانونية ءاتاألجرا

 
٦۸٥ 

 



 

 

 ١٩٨٦�انون الثا�ي  ١٢جر�دة العراق 

٦۸٦ 
 



 

 ١٩٨٦�انون الثا�ي  ١٢جر�دة العراق 

 

٦۸۷ 
 



 نأ ماقالھ هو  أحدها. متعددا ا�خصوم القر�اء العقو�ة لتوجيھ الدافع �ان

 بتلك فهو  جديد، من التنبت �ي ا�جذور  من يتم الضارة النبتة اجتثاث

 جدد خصوم من ا�جذور  تلك من ينمو  نأ ممكنا من عنھ يبعد العقو�ات

 يھتوج �� كعادتھ سباقا هو  فهنا سلطتھ، ومن منھ األنتقام ع�� عازم�ن

 .ا�خصوم من يكون  أن املمكن من من أو  �خصومھ الضر�ة

 يكون  أن يفكر  ملن رادعا جعلها ر�ما هو  العقو�ات لتلك األخر  والدافع

 .أخوة أو  فالأط أو  كذو�ن لھ اعزاء بايذاء ارادتھ بكسر  خصمھ

 أيضا �ان بل فقط العقاب أسس من احدا القر�ى ور�اط الدم يكن لم

 الرئيس حراسة بمهمة يقم من اختيار  �ان ذلك وع��.وعماده ا�حكم أساس

 .العشائر�ة والقرابة الدم اساسها حلقة من ا�خاص وامنھ ومرافقتھ

 ر تحو� ةفمسأل ا�حكم وعماد العقو�ات أسس أحد �ان القر�ى ر�اط أن و�ما

 ئر�ةعشا ووالئھ عقو�اتھ أسس مفكك مجتمع ا�� و�مدنھ باكملھ املجتمع

 العشائري  الر�في األيمان ذلك �ان أن و�عد. وقت مسألة مجرد �انت

 أن اساسها ال�ي البعث حزب أدبيات مع لتناقضھ مخفيا والوالء بالعقو�ة

 رؤوس �ييا حيث، علنيا ١٩٩١ عام �عد أصبح، القبلية ع�� �علو  العقيدة

 او��زجو  باملئات يكونوا لم أن بالعشرات ظهروا الذين واالفخاذ العشائر 

 .لھ التاييد برقيات يرفعوا أو  الرئيس أمام

 المو�االس العظيم، با� نقسم“ :أمامھ قار  ذي عشائر  من جمعا أقسم فمثال 

، العظيم، و�العراق املجيد، و�الكتاب ا�حنيف،
ً
، شعبا

ً
 ،وسماء ماًء، وارضا

، ورعاه، هللا حفظھ حس�ن، صدام �الرئيسو 
ً
 يةاالتفاق هذه نطبق ان قائدا

 
ً
 و أ النصر  ح�ى عشائرنا، افراد وع�� عوائلنا، وع�� انفسنا، ع�� حرفيا

 .. الشهادة

٦۸۸ 
 



 سالرئي و�قيادة االش��ا�ي، العر�ي البعث حزب بقيادة و�ع��ف نقر  ـ ١

 .هللا حفظھ حس�ن صدام

  عشائرنا، من اي �� عميل، أو  ب،مخر  اي بدخول  �سمح ال  ان ـ ٢
ً
 �ان، ايا

 
ً
 .اتجاهھ �ان وايا

 عش��ة إ�� وذهب عشائرنا، من اي �� عميل، أو  مخرب، اي وجد إذا ـ ٣

، يكون  دمھ فان اخرى 
ً
 .عش��تھ بھ تطالب وال  هدرا

  �عت��  االتفاقية ��ذه يخل من �ل ان ـ ٤
ً
 ادتھ،ولقي ولشعبھ، لوطنھ، خائنا

 . عاليمهاو� اإلسالمية وللقيم

 لهاورجا عشائرنا قيادة تكون  هللا، سمح ال  تحصل، عدوانية حالة اية ��ـ  ٥

  ونكون  واحدة، قيادة
ً
، رجال

ً
  واحدا

ً
، وسالحا

ً
 املخر��ن ضد واحدا

  ا�حاضر  و�كون  .. والطامع�ن
ً
  القيادة، عن مسؤوال

ً
 .بذلك منا مخوال

 ول بالق وليس لبالفع امل�ح�ن اول  نكون  ان ا�حكيمة قيادتنا و�عاهد ـ ٦

 “ اك�� وهللا. وحده

 ع�� ميسان محافظة �� األفخاذ وروساء العشائر  شيوخ من جمعا واقسم

 ملجرم�نوا والهار��ن والشذاذ واملخر��ن املتسلل�ن ونطارد ا�خيانة ندحر  أن“

 متي ما �ل ومناطقنا عشائرنا و��ن بيننا يكون  ال  أن ونقسم.. واللصوص

 دم وان خائن، فهو  القسم ��ذا يحنث من �ل وان بصلة، التخر�ب ا��

 أحد بثأره واليطالب ل�جميع مباح والعميل والهارب واملتسلل ا�خائن

 “ .. أحد بفصلھ واليطالب

 

٦۸۹ 
 



 

 

٦۹۰ 
 



 وصورة الدولة مؤسسات ال��يار  صورة السابق العشائري  امليثاق ينقل

 ثأر وال والفصل والقتل العقو�ة �� العش��ة قانون  ساد حيث فو��ى أقرار 

 يثح والعسكري، املد�ي القضاء عن وعوضا للتحقيق و�دال  للشرطة محال 

 ليشمل �عدى بل فقط،“ خائن��ا“ و السلطة خصوم امليثاق �شمل لم

 .ا�جيش خدمة من والهار��ن اللصوص

 عصبي��او  العش��ة قانون  �سيادة املؤمن الرئيس قبل من املدينة تر�يف فتم

 .املدينة وقانون  العقيدة ع��
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الفصل العاشر: 

 حماولة اجلبور
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 وهي ةدولي معارضة هي وانما محلية معارضة تعد لم بلدنا في المعارضة" 
 قوى مع يتعامل من نقول نحن القانون بموجب...  لالعدام معرضة تكون

 "باالعدام يحكم خارجية

 ١٩٨١ حسين صدام
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  ضباط من  مجموعة ع�� بضالق ألقي ١٩٩٠ عام من الثا�ي �انون  بداية ��

 جميع إعدام تم وقد ا�حكم، نظام قلب محاولة ب��مة ا�جمهوري ا�حرس

 ا�جبور  بمحاولة عرف ما وهو  ١٩٩٠ عام آب شهر  �� اعتقالهم تم الذين

 معھ وشارك ا�جبوري، غانم سطم( النقيب وقادها ا�حكم، نظام لقلب

 .)ا�جبوري حس�ن ع�� مض�� النقيب

 

 قر�ة �� �شأ  ١٩٦٢ عام من تموز  شهر  �� مجذاب غانم سطم النقيب ولد

 ع�� ر�فية قر�ة و�� نينوى  محافظة الشرقاط لقضاء التا�عة سديرة

 من فالحية عائلة �� الثالث و�ان مكحول  جبل بمحاذاة دجلة ��ر  ضفاف

 بإعدادية والتحق القر�ة مدرسة �� االبتدائية دراستھ أكمل. أفراد أر�ع

 التحق ١٩٧٨ سنة م��ا وتخرج العلمي الفرع أكمل حيث الشرقاط قضاء

 ماوعند ال�لية ترك اشهر  ستة و�عد الط��ان لدراسة ا�جو�ة القوة ب�لية
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  ليكون  ��ا التحق ا�جبور  العشائر  ألبناء خاصة دورة فتحت
ً
 ��  ضابطا

 للقوات للتصدي الثا�ي املدرع اللواء ضمن وشارك ا�جمهوري ا�حرس

 العاستط رعيل آمر  �شغل و�ان العمارة طر�ق ارفمش وصلت ال�ي اإليرانية

 ر وتطو  عياش محمد املقدم آمره قبل من وكرم. املدرع املجد دبابات كتيبة

 ا�حرس لرفد ضباط الختيار  ا�حرس خارج بواجبات ت�ليفھ إ�� األمر 

 .ا�جمهوري

 

 جمهوري حرس الثامن اللواء إ�� جمهوري حرس الثا�ي اللواء من نقل

  �ان حيث املخابرات جهاز  تدر�ب فوج �إ� نقل �عدها
ً
 .فوج آمر  مساعدا

 العرا�� ا�جيش تأسيس �عيد العسكري  االستعراض �� مشاركة كتيبتھ �انت
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 االغتيال عملية لتنفيذ كموعد ١٩٩٠  �انون  من السادس فكرة لدت وهنا 

 سطم بنقي اعتقل. �غداد �� الك��ي  األحتفاالت �� السلطة ع�� واالنقالب

 منطقة إ�� واقتيد املجد دبابات كتيبة من ١٩٩٠الثا�ي  انون � ٢ يوم

 معھ واعتقلت الدولة وأمن باملعارض�ن وا�خاصة �غداد �� ا�حاكمية

 نحس� صدام ق��ي التحقيق ودار  واملثقف�ن الضباط من كب��ة مجموعة

 .ا�حسن إبراهيم وسبعاوي 

حقيق الت أن املجموعة تلك مع أعتقل والذي ا�جبور  الضباط أحد ذكر 

 باللون  ومصبوغة ضيقة والزنزانات.الليل من متأخر  وقت �� عادة جري “

 رجالل �لمات والعر�ية والفارسية باإلن�ل��ية أسماء ا�جدران وع�� األحمر 

  و�ساء
ً
  �ي مرت قد األسماء هذه أن أذكر  لم وا�حة أحيانا

ً
 أعرف. سابقا

 أصوات“ سمع ھوان. يوم �ل يجري  الذي التعداد خالل من ال��ار  من الليل

  أر�ع�ن و�عد“ أل�خاص وتوجعات أن�ن وصراخ بالسياط ضر�ات
ً
 نم يوما

 يبالنق عمومة أبناء من بصف�ي( املحقق وسأل�ي استجوا�ي تم االعتقال

 )السلطة إسقاط �س��دف ما يوم �� ثورة عن النقيب فاتحك هل سطم

 ).قوافست كنت هل الفكرة عليك عرض �ان لو  فيما. (بكال اإلجابة و�انت

 طموح لديھ �ان هل).(معك ��ا يتحدث �ان ال�ي املوضوعات �� ما(

 �� الرئيس السيد ل�خص يتعرض �ان هل( )معھ لك لقاء آخر ) (بالسلطة

 ؟)كالمھ

 اهاألتج جر�دة �� ا�جبوري مشعان ذكر  املحاولة تلك اكتشاف كيفية عن

 سلطة عن أ�شقاقهم �عد �امل وصدام حس�ن استفسر من أنھ األخر 

 .صدام الرئيس

 للمحاولة، حس�ن صدام الرئيس اكتشاف بداية عن �امل صدام تحدث“ 

 
ً
 دامص الرئيس يرافق و�ان املوصل، مدينة إ�� ز�ارة �� �انوا بأ��م قائال

 أن مفادها، باليد، سر�ة رسالة جاء��م هناك، تواجدهم وأثناء حس�ن،
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 هاز ج وأبلغ نفسھب جاء الرئا��ي، ا�حرس أفراد أحد) مساعد( الضابط نائب

 وقيادة صدام الرئيس لضرب تخطط بمجموعة عضو  أنھ من ا�خاص األمن

 هذا وأن ١٩٩٠ عام الثا�ي �انون  ٦ �� ا�جيش استعراض خالل الدولة

 ا�جبور  عش��ة �� أخوان لھ لكن أخرى  عش��ة من هو  الضابط النائب

 طةا�خ و�انت .باملحاولة معهم وأشركوه بھ وثقوا لذلك معهم، ويعيش

 هذا �� املشاركة اآللية األس�حة �عض �� اإلطالق أدوات تركيب تقت��ي

 الدبابات من النار  بإطالق املجموعة هذه تقوم وأن االستعراض،

 أن العادة جرت حيث ف��ا، من وقتل الرئاسة منصة ع�� والرشاشات

 طالضاب النائب هذا وأن املناسبة، هذه �� والدولة ا�حزب قيادة �ل تحضر 

 .املحاولة هذه عن اإلبالغ وقرر  الضم��  بتأنيب شعر  أنھ اد��

 باملجموعة و��ى الذي الضابط النائب �ستمر  أن صدام الرئيس قرار  و�ان

 شر�اء أي ملعرفة وذلك واحد، بيوم االستعراض قبل ما إ�� معهم، بالعمل

 أن ع�� املحاولة، ملجموعة املساعدة يد سيقدمون  أ�خاص أو  محتمل�ن

  �عد يماف العرض يل��
ً
 جميع ع�� القبض ألقي ١٩٩٠/ ١/ ٥ يوم و�� .��ائيا

 أمن، ضباط، استخبارات، ضباط ضم��م من املحاولة، �� املشارك�ن

 وقد راض،االستع �� املشاركة األس�حة وتفتيش تدقيق �� املشارك�ن وجميع

 وقد ا�جبوري، شبيب هيجل املرحوم وهو  الهروب من آخر  �خص تمكن

 وأطفال �ساء من اسرتھ، أفراد جميع باحتجاز  راقيةالع السلطات قامت

 أسرتھ أفراد ألحد صدام الرئيس �عهد وقد نفسھ، �سليم ع�� إلرغامھ

 جهاتل� نفسھ سلم ما إذا �عدم لن سوف أنھ مندو��ن ع�� ) الكب�� شقيقھ(

 �� ھشقيق بھ �حق حيث سور�ة، إ�� طر�قھ �� هيجل املرحوم و�ان األمنية،

 سراح إطالق أجل من نفسھ و�سليم العودة منھ وطلب ل،املوص قرى  أحدى

 بوعود �عده، ومن قبلھ من آلخر�ن حدث كما هيجل وصدق العوائل،

  أعدم أنھ إال  صدام الرئيس
ً
 “ .أيضا
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 انھب ا�جبوري مشعان املعدوم�ن الضباط عوائل ا��مت النظام سقوط �عد

 ��مع السلطة بابالغ بقيامھ أنكر  فقد هو  أما، السلطة لدى ��م و��ى من هو 

  أ��م األخر  االتجاه جر�دة �� ذكر  لكنھ
ً
 حدةب عل��م رد لكنھ فاتحوه فعال

 . بذلك يقم لم لكنھ ع��م باالبالغ وفكر 
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 ١٩٩٠/ ٦ / ٢١ بتار�خ حكمها الثورة محكمة اصدرت املحاولة لتلك كنتيجة

 والنقيب مجذاب غانم سطم والنقيب ع�� شبيب حمد هيجل من �ل“ع�� 

 ض. ون  مطلق محمد حميدي خ��هللا واملالزم جرو  محمد جاسم ا�حص

 صباح والنقيب ال�ا�� عبد رو�ان مطلك وحسن عبدهللا نايف حسن

 محمود والنقيب عبد� أحمد ابراهيم والنقيب جاسم حسن عبدهللا

 مجاس ع�� خضر  أول  واملالزم حس�ن ع�� مض�� والنقيب محجوب عبدهللا

 واحمد حس�ن سالمة طالب وفندي عبدهللا اوي ح مصطفى واملالزم حاوي 

 شعالن جمال والنقيب برجس محمد عسكر  قيس ض. ون  حسن غر�ي

  باالعدام حس�ن عمر  محمود ناصر  ح ع. ون  أحمد
ً
 وفق املوت ح�ى شنقا

 .“ املنقولة وغ��  املنقولة أموالھ ومصادرة ع. ق من ٢/  ١٧٥ املادة أح�ام

 حمدأ بتوقيع الرئاسة رد ف�ان با�حكم ةالرئاس ديوان الثورة محكمة ابلغت

 �شأن لنا مالحظة ال “ أنھ ١٩٩٠/  ٦ / ٣٠ �� ٨٦٨ املرقم حس�ن بكتا��ا

 .“ وجماعتھ  شبيب حمد هيجل املجرم�ن بحق الصادر  ا�حكم

  ٤٠ ع�� القبض ألقي حيث ١٩٩١ عام �� �انت الثانية املحاولة
ً
 من فردا

  دامباالع م��م ٦ ع�� وحكم واملراتب الضباط
ً
 ٩ يوم �� بالرصاص رميا

 �ان املجوعة هذه قادة أحد .آخر�ن ع�� املو�د و�ال�جن ١٩٩١ األول  �انون 

 ناحية �� ١٩٦١ عام �� ولد والذي ا�جبوري عبدهللا شر�� محمود النقيب

 أكمل ثم الناحية مدارس �� درس حيث تكر�ت ملحافظة التا�عة العلم

 عام و�� �غداد �� العا�� الف�ي ملعهدبا والتحق تكر�ت �� األعدادية دراستھ

 الفوج ا�� ونقل مالزم برتبة االحتياط الضباط �لية من تخرج ١٩٨٣

  �ان والذي خاص حرس ا�خامس
ً
 القصر  ع�� املباشرة با�حماية م�لفا

 اجتماع عند االجتماعات قاعة ضرب ع�� قائمة ا�خطة �انت .ا�جمهوري

 اجتماع م�ان حول  ال�املة وماتاملعل يمتلك محمود النقيب و�ان القيادة

 ا�جمهوري القصر  �� الطوارىء فوج آمر  مساعد مع عالقة لھ و�انت القيادة

 القصر  �� الطوارىء أفواج �عطيل مهمة اليھ واو�لت مفاتحتھ وتمت
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 ضرب ا�� أوامرها و�غي��  ا�جمهوري

 سرايا امرة وتو�� القيادة تواجد أم�ان

 فتأكتش.  معارفهم من ضباط األنذار 

 ع�� القبض فالقي  ا�خطة السلطة

 مزاحم والعقيد شر�� محمود النقيب

 أخرى  ومجموعة ا�جبوري عالوي  صا�ح

 ا�حرس من ا�جبور  وطرد الضباط من

 .الرئاسية واملواقع ا�خاص

 

 و�ذلك التعذيب صنوف �ل قاوم محمود النقيب أن الضباط أحد وذكر 

 .املوت قبضة من كث��ون نجا

 متخيل�ن أو  حقيق�ن �انوا سواء معارض��ا صدام سالرئي سلطة ا��مت

 ارضةاملع“  اللقاءات أحدى �� ذكر  كما فهو  لالجن�ي وا�خيانة العمالة ب��مة

 ميحك و�التا��“ دولية معارضة �� وانما محلية معارضة �عد لم بلدنا ��

 بالعمالة ال��ود من مجموعة أ��مت املنطق ذلك وفق .باالعدام عل��م
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 مالةبالع الشيعة وا��م واسرائيل اليران بالعمالة األكراد ا��مو   السرائيل

 ��مة ��م لصقت حيث العمالة ��مة من أنفسهم البعثيون  �سلم ولم اليران

 . لسور�ا العمالة

  لألجن�ي بالعمالة أ��مت قد ا�جبور  الضباط مجموعة أن و�بدو 
ً
  أيضا

 مع للتخابر  مباالعدا تحكم العسكري  العقو�ات قانون  من ١٧٥ فالفقرة

 ١٩٧٩ عام البعث حزب أعضاء اعدام حالة �� كما ��مة و��، أجنبية جهة

  الزال املحاوالت تلك دافع لكن  تصديقها يصعب
ً
 وحجم ومدى غامضا

 �� غ املحاوالت لتلك ا�جبوركنتيجة عش��ة لها �عرضت ال�ي العقو�ات

 .توفرها عند أخرى  معمقة لدارسة و�حتاج الوثائق لنقص  معروف
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الفصل احلادي عشر: 

 حادث وحمكمة الدجيل
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 وان انزعجت آنا ــ ..ف ..  ماشي والموكب الرصاص علي أطلق :صدام" 
 رجعت ىأتمش فعدت سبب بال رئيسهم على الرصاص يطلقون عراقيين

 على عدتفص، عليهم سلمت الجماهير شفت بيها كنت اللي المنصة الى
 .بالناس خطبت ...خلص .الناس واجتمعوا لمنصةا

 بالحادث؟ انجرح أحد :القاضي

 "ال :صدام

 التحقيق لجلسة تسجيل من 
 عن صدام الرئيس مع

 الدجيل حادث
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 مدينة �� اغتيال محاولة ا�� صدام الرئيس �عرض ١٩٨٢ عام تموزمن �� 

 دثواتح و�لد يلالدج مدينة أها�� لكن حي��ا ع��ا الكث��  �عرف لم الدجيل

 عقو�ة ب�ن ما تراوحت املدينت�ن طالت جماعية عقو�ات عن ملعارفهم

 وبجن ا�� القسري  وترحيلهم العوائل من ملئات وا�حجز  ال�جن ا�� األعدام

 .املدينت�ن تلك �� البسات�ن وتجر�ف العراق

 �� عرضت ،و��جيالت وثائق ع�� ا�حصول  من النظام سقوط مكن

 لتلك ماحدث عن خافية �انت تفاصيل ع�� الضوء القتو  الدجيل محكمة

 .العام ذلك �� الرئيس لها �عرض ال�ي الفاشلة االغتيال محاولة �عد البلدة

 بلق من“ صدام الرئيس“ الثورة قيادة مجلس رئيس ا�� مرفوع كتاب ففي 

 حوا�� اكاش��  يت�ح التكر��ي برزان املخابرات رئيس كتبھ املخابرات جهاز 

 �� ورد حيث الرئيس لها �عرض ال�ي األغتيال محاولة �� ا�خاص ١٠

 “ الكتاب
ً
 أمكن فقد ٩٨٢ تموز  ١١ بتار�خ لسيادتكم املرفوع للتقر�ر  الحقا

 حياة ��ع اآلثم األعتداء قضية �� ال��ائية النتائج ا�� التوصل الدائرة لهذه

 املشتبھ عن املعلومات وتق��ي تتبع �� التدرج خالل من سيادتكم

 مجيد �عقوب برهان اع��ف حيث... “ املذكور  ا�حادث �� مبأش��اكه

  �ان ٩٨٢ تموز  ٨ ا�خميس يوم �� بأنھ“ أمامنا ا�خر�ط��
ً
 من لتوه قادما

 الدجيل مدينة ا�� املدخل أن الحظ فقد) تكر�ت ��(  العسكر�ة وحدتھ

 طر�ق ا�� اتجھ حينذاك... املدينة داخل سيادتكم وجود �سبب مغلق

(  بور واملق) مقتول ( جعفر  �اظم كر�م املقبور  طر�قھ �� وشاهد البسات�ن

  مقتول  وهو ) سلطان دحام حس�ن
ً
 فكالشنكو  رشاشت�ن يحمالن و�انا أيضا

 أن �عد ��ما لأللتحاق قبلهما من د�� فقد حينذاك..  يركضان وهما

  واتجهوا) ملم ٨(  نمرة مسدس اعطياه
ً
 �ستان بالذات(  البسات�ن ا�� فعال

 �كاش� وقد سيادتكم موكب ع�� النار  باطالق بدأوا فقد ناكه ومن) السادة

  و�ان. سلطان دحام وحس�ن جعفر  �اظم كر�م من �ل الرمي ��
ً
 :حاضرا
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 )ا�حادث �عد قتل(  جعفر  �اظم كر�م. ا

 )ا�حادث �عد قتل(  جعفر  �اظم سعدي. ب

 )ا�حادث �عد قتل(  األم�ن جاسم فارس. ح

 )حادثا� �عد قتل(  سلطان دحام حس�ن. د

 )با�حادث مصاب(  محمد ا�حاج حسن حس�ن. ه

 ) ا�حادث �عد مقتول (  ا�حتو  جاسم عباس. و

 )هارب(  حبيب ع��. ز

 )هارب(  صا�ح جاسم عامر . ج

 )هارب(  ا�جواد عبد محمد .ط

 )موقوف(  �عقوب برهان. ي

 سات�نللب اقتحامنا ساعة ح�ى البسات�ن باتجاه ا�جميع هرب فقد ذلك و�عد

 “ .أعاله املؤشرة األسماء ف��ا قتل حيث

 الرئيس ذكر  كما ا�حادث �� وحمايتھ الرئيس مرافقي من أحد أي يصب لم

 انت� ال��ا يبدو  املحاولة فشل وسبب ، معھ التحقيق جلسة �� بنفسھ

، ثحي محدودة �انت ال�جوم �� أستخدمت ال�ي األس�حة ألن وكذلك عفو�ة

 اثن�ن أن، أعاله التقر�ر  من يت�ح كما

 �� الرئيس ذكره ما مع ذلك و�تفق الرئيس ع�� النار  بأطالق قاما فقط

 معھ التحقيق جلسة

 .“ أك�� مو  تالثة أو  ببندقيت�ن“ األس�حة عدد قدر  حيث  
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 �� ذكر  كما، املدينة ا�� العودة الرئيس قرر  الفاشلة املحاولة هذه �عد

 .الناس �� �لمة والقى مب�ى ا�� صعد حيث معھ التحقيق جلسة

 يكدرون راح ما“  ،النظام سقوط �عد عليھ ع��  شر�ط ��،  ال�لمة �انت

، ثةثال اثن�ن من أك��  يطلعون  ما األصا�ع عدد ع�� عمالء أ��م أال  يجاو�ون 

، مة�س ألف وثالث�ن �سعة..  الدجيل أبناء يظلون  لكن عشرة خمسة، أر�عة

 “ الثورة مع و�لهم مخلص�ن �لهم ،هذولھ

 القي الذين األ�خاص من عدد مع الرئيس ف��ا يظهر  خرى أ لقطة و��

  احدهم يبدو  األ�خاص �عض باستجواب قيامھ  عل��م القبض
ً
 مرتديا

 الستجوا��م تفر�قهم حمايتھ أفراد من و�طلب الشع�ي ا�جيش مال�س

 احدهم لھ قال حيث ،منفردة بصورة

  صايم أ�ي“ 

 يصوم هم ا�خمي�ي ح�ى يلھ :صدام

 شع�ي جيش... فدوه لك أروح بختك ع�� :عليھ لقبضا ألقي آخر  �خص

 فدوه لك أروح..

 .“ بالتحقيق واستمر  وحد واحد �ل فرقوهم :صدام

 �� بالتحقيق الجهزتھ بنفسھ األمر  أصدر  الرئيس أن يب�ن الشر�ط هذا

 ا�خونة عدد أن قولھ خالل من األغتيال محاولة حجم صغر  وكذلك ا�حادث

 .صا�عاأل  عدد اليتجاوز  الدجيل ��

 ��التا اليوم �� الدجيل ا�� املخابرات دائرة رئيس التكر��ي برزان قدم

 ليھا أشرنا الذي التقر�ر  �� ورد كما التحقيق �� وساهم األغتيال ملحاولة
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 “ امامنا اع��ف قد ا�خر�ط�� مجيد برهان“ بأن بقولھ أعاله
ً
 ز�ر و  وحضرأيضا

 املخابرات جهاز  مع ألمنا جهاز  ليساهم الدجيل ا�� شاكر  سعدون  الداخلية

 أن ھفي ورد حيث التقر�ر  نفس �� ورد كما الدجيل حادثة �� التحقيق ��

  �ان الذي ال�امل التنسيق“
ً
 عمقم و�ش�ل األمر  هذا حول  جهاز�نا ب�ن جار�ا

 .“ الداخلية وز�ر  السيد و�حضور 

 ��يالتكر  برزان نظر  وجهة من �اف غ��  �ان فهو  التنسيق هذا من الرغم ع��

 تطلب قد الدين صالح أمن مدير�ة أن ذكر  حيث التقر�رنفسھ �� ورد ماك

 اليوم هذا ح�ى“ بموضوعھ املخابرات جهاز  �علم ولم مجيد �عقوب برهان

  أن �� شك وال “ و�كمل“
ً
  اهتماما

ً
  ين�حب هامة قضية �� ناقصا

ً
 �ع� عمليا

 ال  األمر  هذا وان...  املش��كة الطبيعة ذات والقضايا املتا�عات من العديد

  األحوال من حال بأي يص�ح
ً
 .“ الهدف ووحدة التعامل �حسن أساسا

 عقبو� التحقيق عملية قيادة تو�� املخابرات جهاز  أن الوثائق خالل من بدا

 ومنذ الدائرة هذه أن“ التقر�ر نفس �� ورد حيث األغتيال محاولة منفذي

 تيشللتف عمليات وواسع ومتكرر  دقيق و�ش�ل تمارس ١٩٨٢ تموز  ٨

 ملستمر ا وتوج��نا بإشرافنا املجاورة واملناطق املنطقة تلك �� والتمشيط

 .“ واملباشر

 جهاز  منتسبو  ساهم فقد والتمشيط التفتيش �عمليات القيام عدا

 �� ساهم من �عض ف��ا قتل حيث الدجيل �سات�ن اقتحام �� املخابرات

 رئاسة كتاب ذلك ورد وكذلك أعاله الكتاب �� ذلك ورد األغتيال، عملية

 قيادة مجلس ا�� ٧/١٩٨٢/ ٢١ بتار�خ ١٢٢٠/  ذ املرقم العامة املخابرات

 “ القطر سر  أمانة مكتب/  الثورة
ً
 ابداها ال�ي ال�جاعة للمواقف تقديرا

 متصد�� أثناء الدائرة هذه منتس�ي من أدناه أسماوهم املدرجة املوظف�ن

 الدجيل منطقة �� العميل الدعوة حزب من املس�حة التخر�ب لعناصر 

. ��مم عدد ع�� القبض والقاء ومحاصر��م مطارد��م �� الفعالة ومساهم��م
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 يسالرئ السيد وتكر�م برعاية شمولهم ع�� باملوافقة التفضل ير�� لذا

  منحهم ونق��ح حس�ن صدام القائد
ً
 هدية وتقديم.واحدة سنة ملدة قدما

  م��م ل�ل عينية
ً
 .“ األستثنائية �جهودهم تثمينا
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 بتار�خ ٩٨٢ القرار  الثورة قيادة مجلس أصدر  فقد ذلك ضوء وع��

 اهأدن اسماوهم املدرجة العامة املخابرات رئاسة منتسبو  يمنح“ ٣١/٧/١٩٨٢

 
ً
  .وال��فيع العالوة ألغراض واحدة سنة قدما

 العز�ز عبد صابر  حسيب -١

 هاشم محمود ع�� -٢

 حمد عليوي  محمد -٣

 الشيخ اسماعيل وضاح -٤

 حس�ن ع�� ة�عم -٥

 عباس خضر  عصام - ٦

 
ً
 .“ القرار هذا تنفيذ العامة املخابرات رئيس يتو�� - ثانيا

 أخرى  ةمهم صاحب��ا الدجيل �سات�ن �� �ان ملن واملحاصرة املطاردة عملية

 الرغم ع�� املدينة ��“ والثورة ا�حزب“ أعداء ع�� القبض القاء مهمة و��

 شاكر  سعدون  الداخلية وز�ر  طلب يثح األغتيال بمحاولة لهم عالقة ال  أن

 ��ع من �ل فكتب الدجيل حادث عن أمنية تقار�ر  كتابة ا�حز�ي ا�جهاز  من

 .قار�رالت تلك  عبدهللا مزهر  وابنھ املشاي�� رو�د �اظم وعبدهللا ع�� دايح

 رغمال وع�� والثورة ل�حزب املعادية العوائل عن �ان التقار�ر  تلك موضوع

 اعتقال ا�� ذلك ادى فقد األغتيال بحادث لهم عالقة ال  هوالء أقارب أن من

  وأدى العوائل تلك من أعداد وترحيل وحجز 
ً
 م��م البعض اعدام ا�� ايضا

 . أدناه سنعرض كما
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 لتلك نتيجة بھ ماحل لتوضيح عنھ التقر�ر  رفع من مص��  اوردت وقد

 :قوس�ن ب�ن التقار�ر 

 :اكرش سعدون  ع�� ا�� دايح ع�� تبھك الذي أألم�ي األخباري  التقر�ر  �� ورد

 “ 
ً
 ناهأد فيما أدون  الدجيل ناحية ��ا تمر  ال�ي األستثنائية للظروف نظرا

 الدعوة حزب عناصر  من والثورة ل�حزب املعادية العوائل حول  املعلومات

 باالطالع للتفضل اوالدهم أحد هرب أو  �جن أو  أعدم الذين ومن العميل

 .للنضال ودمتم

 حكمت ولدها إلعدام متأثرة أ��ا حيث ع�� عبد حكمت جرمامل عائلة -١

 )الدجيل من ١٤٨ مع أعدم(  ع�� عبد عادل اشقائھ وم��م ع�� عبد

ومن عائلة  متأثر مرتبط با�حزب بدرجة نص�� // فالح/  جعفر  �اظم -٢

 معادية حيث انھ قر�ب من املجرم املقبور ��=باس حبيب جعفر.

 �� مؤ�د/ فالح/  جعفر  حبيب عباس املجرم عم أبن/  جعفر  �اظم نا�� -٣

 عداما قرار  �� أسمھ ورد أعدم(  الهار��ن اخوتھ ع�� ومتس��  متأثر  ا�حزب

١٤٨  
ً
 ) الدجيل من �خصا

 القائد با�حزب مرتبط/  معلم/  عمھ أبن/  جعفر  الوهاب عبد سلمان -٤

 أبن أعدم(  جعفر  حبيب عباس املجرم عمھ أبن ع�� متأثر  نص��  بدرجة

 ١٤٨ اعدام قرار  �� شقيقھ أسم كذلك وورد الدجيل من ١٤٨ مع عمال

 
ً
 )جعفر الوهاب عبد محروس الدجيل من �خصا

 القائد با�حزب مرتبط/  فراش/  عمھ أبن/  ا�جعفر  ا�حسن عبد جاسم -٥

  متأثر  مؤ�د بدرجة/ 
ً
 أوالده معھ واعدم الدجيل من ١٤٨ مع أعدم(  أيضا

 ) ا�حسن عبد مجاس ومحمد ا�حسن عبد جاسم أحمد

 القائد با�حزب مرتبط/  معلم/  عمھ أبن/  ا�جعفر  ا�حسن عبد مهدي -٦

  متأثر  نص��  بدرجة/ 
ً
  أيضا

 :م��ا املتأثر�ن ومن أيوب جميل خليل املقبور  املجرم عائلة -٧
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 القائد با�حزب مرتبط/ طالب/ شقيقھ/ أيوب جميل طالب -أ

 مؤ�د بدرجة

 القائد با�حزب مرتبط/ طالب/ شقيقھ/ أيوب جميل مظهر  -ب

 والده أسم ورد كذلك الدجيل من ١٤٨ مع أعدم(  نص��  بدرجة

 جميل محمد وشقيقھ يوسف أيوب جميل القائمة نفس مع

 )أيوب

. -جـ
ً
 سعد أيوب يوسف / عمھ / جندي احنياط حاليا

 املقبور فرحان نجم عبود ومن املتاثر�ن من عائلتھ: املجرم -٨

 مقاييس / مرتبط با�حزب القائد / مؤ�دعباس مهدي عبود / قاريء  -

 :عليھ املتاثر�ن ومن محمد عباس لطيف املجرم عائلة -٩

 خر�ج �لية القانون / شقيقھ/ حبيب عباس محمد -أ

 �� مؤ�د/  الدجيل بلدية موظف/ خالھ/ �اظم جواد عبد -ب

  ١٤٨ اعدام قرار  �� أسمھ ورد أعدم(  ا�حزب
ً
  الدجيل من �خصا

 طالب معھ اعدموا الذين أوالده أسماء ئمةالقا نفس �� وورد

 )جواد عبد واحمد جواد عبد ومحمد جواد عبد

 ا�حزب �� مؤ�د/  الدجيل ماء موظف/ خالھ/ عز�ز جواد �اظم -جـ

 مدرس �� �غداد/ خالھ/ ع�� جواد �اظم -د

 موظف �� مطار �غداد/ خالھ/ سعد جواد �اظم -هـ

 :م��ا املتأثر�ن ومن هاشم محمود عبد ا�حس�ن املجرم عائلة-١٠

 مؤ�د �� ا�حزب/ معلم/ عبد األم�� محمود عبد ا�حس�ن -أ

 عسكري هارب/ محمد محمود عبد ا�حس�ن -ب

 ابن عمھ / �اتب �� منشأة اال�حا�� الزراعية/ . عبد ا�حس�ن..   -جـ

  :م��ا املتأثر�ن ومن املقبور عصام  صادق مهدي املجرم عائلة-١١

 مدير متوسطة الد�س / �ع�ي نص��/ قھشقي/ ق��ي صادق مهدي -أ

  -ب
ً
 �اظم مهدي كر�م / عمھ / خارس / نص�� / موقوف حاليا

 جعفر صادق مهدي / شقيقھ / طالب / مؤ�د �� ا�حزب -جـ
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 :م��ا املتأثر�ن ومن يوسف العز�ز  عبد مؤ�د املحكوم املجرم عائلة-١٢

 بنأ أعدم(  ا�حزب �� مؤ�د طالب/  عمھ أبن/ يوسف �عقوب عباس

  ١٤٨ اعدام قرار  أسمھ ورد حيث العم
ً
 ).الدجيل من �خصا

خليل إبراهيم عباس الكبالن ومن املتاثر�ن م��ا:  املجرم عائلة-١٣

 إسماعيل إبراهيم عباس / شقيقھ / طالب / �ع�ي مؤ�د

 عبد ا�حس�ن مجيد حميد ومن املتاثر�ن م��ا:  املجرم عائلة-١٤

 / مؤ�د �� ا�حزب محمد رشيد حميد / ابن عمھ / طالب -أ

 عبدالستار مجيد حميد / شقيقھ / طالب / مرتبط بدرجة مؤ�د -ب
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 :األ�ي ورد شاكر  سعدون  ا�� املشاي�� رو�د عبدهللا من مرفوع أخر  تقر�ر  و��

 ا�� ةالهادف املعلومات نرفع أن منا طلب األستثنائي فوق  للظرف بالنظر “ 

 ةاملعادي العناصر  و�ل الدعوة بحز  عوائل و�� املسيئة العوائل أسماء رفع

 ��ذه جرد رفعنا وأن سبق اننا ع�� أدناه املدرجة األسماء نرفع واليكم

  :األ�ي كما و�� ا�حزب ا�� مرة من أك��  العناصر 

 بلد صناعة أعدادية �� أعدادية �� طالب شقيقھ حسن ع�� عبد عادل -١

 
ً
  الدعوة حزب من ع�� عبد حكمت املقبور  املجرم وهو  عليھ متأثرا
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  احتياط جندي معلم شقيقھ حسن ع�� عبد حسن -٢
ً
 مؤ�د �ع�ي حاليا

 
ً
 شقيقھ حسن ع�� عبد أحمد .ع�� عبد حكمت املجرم شقيقھ ع�� متأثرا

 عفر ج حبيب عباس املقبور و  حكمت املجرم شقيقھ ع�� متأثرا �ع�ي طالب

 ووالدهم ع�� عبد و�وسف ع�� عبد مسلم واشقاه ع�� عبد عادل أعدم( 

 وردت اسما��م لكن التقر�ر  هذا �� ترد لم أسماهم أن رغم حسن ع�� عبد

  ١٤٨ اعدام قرار  ��
ً
 عبد أحمد شقيقاه كذلك وأعدم  الدجيل من �خصا

  ١٤٨ اعدام قرار  �� ترد لم اسما��م أن رغم ع�� عبد وقاسم ع��
ً
 �خصا

 ) الدجيل من

  نص��  �ع�ي فالح عمھ حبيب جعفر  �اظم -٣
ً
 اديةمع عائلة ومن عليھ متأثرا

  ١٤٨ اعدام قرار  �� اسمھ ورد حيث خميس العم أبن أعدم( 
ً
 من �خصا

 �� ترد لم أسمأهم أن رغم وكر�م صباح وابنائھ العم أعدم وكذلك الدجيل

 )القرار ذلك

  مؤ�د �ع�ي فالح عمھ أبن جعفر  �اظم نا��
ً
 �نالهار� اخوتھ ع�� ومتس��ا

 نص��  بدرجة معلم عمھ أبن ر جعف الوهاب عبد وسلمان، جعفر �اظم كر�م

 
ً
 دعب وسلمان جعفر  �اظم نا�� العم أبناء أعدم(  معادية عائلة وا��م متأثرا

  ١٤٨ اعدام قرار  �� اسما��م وردت حيث جعفر  الوهاب
ً
 من �خصا

 )الدجيل

  نص��  و�درجة كركوك �� معلم جعفر  الوهاب عبد محروس كذلك
ً
 متاثرا

 � ١٤٨ اعدام قرار  �� أسمھ ورد أعدم(
ً
 هادي أشقائھ مع  الدجيل من خصا

 )القرار نفس �� جعفر  الوهاب عبد وسلمان الوهاب عبد

 �لية خر�ج حبيب من �ل أخوانھ محمد عباس لطيف املقبور  املجرم

  عسكري 
ً
  مؤ�د �ع�ي حاليا

ً
 ١٤٨ اعدام قرار  �� أسمھ ورد حيث (أعدم متأثرا

 
ً
 )الدجيل من �خصا
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 يةخلف لھ مؤ�د بدرجة �ع�ي الدجيل بلدية �� موظف �اظم جواد عبد خالھ

  ١٤٨ اعدام قرار  �� أسمھ ورد أعدم) ( (شيو�� سياسية
ً
 من �خصا

 عبد طالب معھ اعدموا الذين أوالده أسماء القائمة نفس �� وورد  الدجيل

 نوفة ا�خال زوجة  وتوفيت جواد عبد واحمد جواد عبد ومحمد جواد

 اسمھ أن رغم جواد عبد غالب ا�خال ابن واعدم ا�حجز  �� �اظم حس�ن

 ) القرار  �� يرد لم

 أعاله املجرم شقيق أيوب جميل طالب شقيقھ أيوب، جميل خليل املجرم

  مؤ�د درجة �ع�ي
ً
  أيوب جميل مظهر  أخوه متأثرا

ً
 طالب وهو  متاثر  أيضا

 نفس مع والده أسم ورد كذلك الدجيل من ١٤٨ مع أعدممؤ�د ( و�درجة

 )أيوب جميل محمد وشقيقھ يوسف أيوب جميل القرار 

 مرتبط مدرس مهدي حميد حس�ن شقيقھ مهدي حميد جاسم املجرم

  نص��  بدرجة با�حزب
ً
 ١٤٨ اعدام قرار  �� اسمھ ورد حيث (أعدم متأثرا

 
ً
 )الدجيل من �خصا

 مرتبط معلم عمھ أبن حس�ن ع�� حسن، حس�ن محمد ابراهيم املجرم

  نص��  بدرجة با�حزب
ً
 ماعدا قرار  �� أسمھ ردو  حيث العم أبنة أعدم(  متأثرا

١٤٨  
ً
 )الدجيل من �خصا

 مرتبط عمھ أبن يوسف �عقوب عباس، يوسف العز�ز  عبد مؤ�د املجرم

  مو�د با�حزب
ً
 ورد حيث عباس العم أبن (أعدم معادية عائلة ومن متأثرا

  ١٤٨ اعدام قرار  �� أسمھ
ً
 محمد معھ شقيقھ واعدم  الدجيل من �خصا

 أن رغم يوسف �عقوب قاسم قهمالقراروشقي نفس �� يوسف �عقوب

 ).القرار ذلك �� يرد لم أسمھ
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 �� شاكرمؤرخ سعدون  ا�� رو�د عبدهللا مزهر  قبل من كتب آخر  تقر�ر  ورفع

 :فيھ ورد منھ فقرة قرا الدجيل محكمة �� العام املد�� �ان، ٨/٧/١٩٨٢

 ظيمالع القائد ا�� التعرض الدعوة حزب من املجرم�ن قيام خالل من“ 

 اديةاملع العوائل أسماء نرفع حس�ن صدام املناضل الرفيق القطر  سر  أم�ن

  والثورة ل�حزب
ً
 م�ناملجر  ��والء وجرود تقار�ر  عدة  رفعنا وان سبق أننا علما

 وردت أ�خاص ٤ اعدام تم التقر�ر  لهذا ونتيجة“ العام املد�� ذكر  ثم“

 التقر�ر ذلك �� اسما��م

 .٤٥ األعدام حكم قرار  �� �سلسلھ يوسف أيوب جميل. ١

 .١٠٠ األعدام حكم قرار  �� �سلسلھ مهدي حميد حس�ن. ٢

 .١١٥ األعدام حكم قرار  �� �سلسلھ ا�حس�ن عبد جاسم فاضل. ٣

 .٥٨ األعدام حكم قرار  �� �سلسلھ ا�حس�ن عبد جاسم عباس. ٤

 رفعت ال�ي العوائل مجموعة ع�� القبض بالقاء املخابرات أجهزة قامت

  بلد مدينة من عوائل وشملت الداخلية وزارة ا�� اسما��ا
ً
 بتلك أيضا

 ، العقو�ة

 والدجيل بلد مدين�ي من عل��م القبض اللقي الذين عدد ا�� اشارة وردت

 لعامةا األمن ومدير�ة املخابرات رئاسة من املش�لة األمنية ال�جنة �� محضر 

 بتأر�خ ١٥٢٢ املرقم الداخلية لوزارة ا�خاص املكتب كتاب �� ورد كما

٢٨/٨/١٩٨٢: 

 و�بلغ عائلة ٨٨ املث�ى محافظة ��“ بلد أها�� من“ املحجوزة العوائل عدد“

 فرد ٦٢٩ املحجوز�ن مجموع

 أها�� من غر�ب أبو  �جن �� املخابرات رئاسة قبل من املحجوز�ن. ٢

 :التا�� الش�ل وع�� �خص ٦٨٧ املحجوز�ن عدد يبلغ:الدجيل

 .فرد ٢٩٣ سنوات ٩ عمر  حد ا�� والشباب الرجال عدد. آ

 .“ فرد ٣٩٤ واالطفال النساء عدد. ب
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 ئلالعوا تلك ترحيل الكتاب نفس �� ورد كما ال�جنة تلك قررت ذلك �عد

 حاقا�“ أعاله الكتاب �� ورد حيث املث�ي ا�� املخابرات دائرة �� املحجوزة

 اتالشيحي مجمع ا�� املخابرات رئاسة �� املحجوز�ن من املسيئة العناصر 

 الةح و�� املث�ى أو  القادسية محافظة ستسكن ال�ي العوائل محل ليحلوا

 .“ املجمع نفس �� لهم الالزمة الدور  توف��  امل�ان ضيق
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 ذهه بالقيام بحجز  السلطة أجهزة فعل فرد أعاله الكتاب من يت�ح وكما

 .الفاشلة االغتيال محاولة ضألة مع يتناسب ال  العوائل من االعداد

 وجبات ثةثال ع�� فيھ �حجزهم املث�ى �� ليا معسكر  ا�� لعوائلا تلك نقل تم

 �� ورد كما

 ا�� ١٤/٥/١٩٨٣ بتأر�خ ت. ث/ ٧/م/١١٤٧ املرقم املخابرات رئاسة كتاب

 “ ونصھ املث�ى محافظة أمن مدير�ة
ً
 قماملر  للغاية السري  لكتابنا ا�حاقا

 اهذ كتابنا حامل مأمورنا �حبة عليكم نحيل ١٩٨٣/ ٨/٥ �� ١١٠٦

  ١١٤( اسما��م املدرجة العوائل
ً
، املرفقة القوائم ��) �خصا

ً
 طيا

 عم جرت ال�ي املذاكرة وحسب بحقهم ا�حجز  أمر  وتنفيذ استالمهم راج�ن

 .األمن مدير�ة من ص��ي  سعدون  املقدم

 بتار�خ ٨٤١ ٣ ش/ ٧ مح املرقم املخابرات رئاسة كتاب �� وكذلك

 “ ونصھ �ىاملث محافظة أمن مدير�ة ا�� ١٧/٥/١٩٨٤
ً
 ري الس بكتابنا ا�حاقا

 املحجوز�ن اليكم نرسل..  ٣١/٣/١٩٨٤ �� ١/٥٩١ ش/ ٧ م املرقم للغاية

  املرفقة القائمة �� اسما��م املدرجة
ً
  ١٧ والبالغ طيا

ً
 .“ محجوزا
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 تابك �� ورد كما عل��م القبض القي من �سات�ن تأج��  بمنع الدولة قامت

 رئيس ا�� والتحري  التحقيق مدير  لقب من العامة املخابرات رئاسة

 بنا اتصلت ٢٣/٩/١٩٨٢ بتار�خ ٥٦٨٢ ت. ش/  ٧ م املرقم العامة املخابرات

 لدينا املوقف�ن �سات�ن بصدد رأينا أبداء طالبة الدجيل أمن معاونية

 ��ا البسات�ن هذه بتأج��  اخذوا املذكور�ن أقر�اء أن حيث ��ا والتصرف

 . الناس �عض
ً
 تأج��ها عدم نق��ح ..  أمنية �غرات من هرةالظا لهذه ونظرا

  باملوضوع البت �ح�ن أخر  أشعار  ا��
ً
 “ .�امال

 .. “ األقر�اء باسماء قائمة وتقدم..  �عم“ ..  الهامش و�ان

 ت.ش/ ٧ م املرقم املخابرات رئاسة كتاب �� ورد الهامش ذلك ضوء ع��

 أسماء أدناه..  العامة املخابرات رئيس ا�� ٢٥/١٠/١٩٨٢ بتار�خ ٦٢٨٢

 توقيف �عد ��ا تصرفوا الذين األ�خاص واسماء البسات�ن أ�حاب

 .ا�حا��ا

 منطقة ا�� لتتحول  وتجر�فها البسات�ن مصادرة عملية تمت ذلك �عد  

 مل معادية اعت��ت ال�ي العوائل ، والدجيل بلد مدين�ي من �ل حول  جرداء

 .املصادرة عملية عن �عوض
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 مسؤ  رمضان ياس�ن طھ �ان 
ً
 كذل يت�ح البسات�ن مصادرة عملية عن وال

 دأح“ ونصھ صدام الرئيس و��ن بينھ جرت هاتفية مل�املة ��جيل من

 سيدي تفضلوا..  ا�جزراوي  طھ األستاذ تفضلوا املرافق�ن: سيدي

 .أحوالك شلون  شلونك :صدام

 �سلمك هللا يخليك هللا: ا�جزراوي  طھ

 الدجيل �سات�ن ع�� شسو�توا أدري  ما :صدام

 مال. .. �لھ ا�خميس يوم ا�خرايط كملنا الرئيس سيادة :ا�جزراوي  طھ

 اهاوقسمن البسات�ن أ�عاد .. ــال تحدد فنية �جنة وش�لنا بلد ومال الدجيل

 �ال� والنص الثن�ن. .. ــال. .. والنص الدونم هاذي االو�� املرحلة مرحلت�ن

 نفتحھ راح ال�� والطرق  بيضة منطقة تص��  راح هاذي املديني�ن حول 

 راح...  تروح راح �لها باعتبار  البيضة املنطقة ...  حولها ال�� بالبسات�ن

 ال��. .. عقد ال��..  امللكية تحدد راح..  أك��  مو  تالثة أو  يوم�ن �عد نحدد

  ... باملب�ى ال�� ...  ملك
ً
 ال�� ي�ع� الناس..  األمنية ا�جهة من التقييم وايضا

 نحدد...  �عوضهم راح ال�� والناس..  ��ماسما ومثبت �عوضهم راح ما

 ع�ي� يفهم أال  واحد منشيل احنھ مقرر�ن ..  أ��اها نط��م راح ال�� املناطق

 ص�� ي راح االك��  ع�� التعو�ض وقررنھ نوديھ راح و�ن �ع�ي..  يروح راح و�ن

 ون تك ح�ى قائمة �جنابك نقدم راح منكمل �عد ولو .. كمبدا الرئيس سيادة

 �ع�ي �عوضھ مما أفضل أرض �عوضھ األرض أبو  �عوضھ أن .. بالصورة

 تلث ملك عنده اذا �ع�ي .. �عوضهم راح ال�� هذولھ �ع�ي.. فلوس موضوع

 ال��..  أخرى  بمنطقة دونمات خمس أو  أر�عة ملك ننطيھ يمكن..  دونمات

 �سات�ن مناطق.. الدولة مال أرا��ي �� ال�� مناطق خمس، أر�ع نحدد راح

 اذا...  �عوضك أو  تر�د.. املنطقة ��ل بم�انھ خمسة ننطيك ھن�ل..  تطلع

 سبعة ننطيھ... هنا دونمات خمس ماخذلھ الزرا�� األصالح مع عقد ح�ى

 �لنھ. .. نخل��م ما �ع�ي. ..  املرغو�ة الز�نة العناصر  نحاول  .. أخر  بم�ان
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 مبدئي ن�� احنھ يوم ثا�ي ن�لهم .. ونص شهر  شهر  فد مهلة فد ننط��م
ً
 احنا ا

 ل��ا البيضة باملنطقة بالبدء نقوم ..  �سرعة املهمة انجزنا اذا ١٥/٩ قررنا

 نھم مقرر�ن احنا شهر  فد ننط��م الرئيس سيادة بال�اد. املدينت�ن حول 

 ي��م�سات �شمل راح ال�� املعني�ن يبلغون  األجراءات �ل تكمل لسبوع�ن

 .. بسات�نال فنشيل الفرصة األد�ى ا�حد نط��م فشهر  ..  بالقلع

 نتاخر راح ما ١٥/٩ من أك��  �ع�ي :ا�جزراوي  طھ

 ... “ .أخو�ھ �شكر  :صدام
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 �عو�ض دون  ومن لهوالء العائدة البسات�ن بمصادرة الدولة قامت ذلك �عد

 ١٤/١٠/١٩٨٢ �� ١٢٨٣ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  صدر  حيث

 “ 
ً
 م اململوكة والبسات�ن الزراعية األرا��ي ��جل -أوال

ً
  ل�ا

ً
 ملوكةامل أو  صرفا

 يمالتصمام ضمن الواقعة املوقوفة أو  للغ��  تصرفية حقوق  وف��ا للدولة

 من الغرض لهذا املعدة القوائم وحسب(  والدجيل بلد ملدين�ي ا�جديدة

 وزارة بأسم) املذكورة للمنطقة الزرا�� واالصالح الزراعة وزارة قبل

 .للغ�� وق حق اية من خالية الزرا�� واالصالح الزراعة
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ً
 �� املبينة والبسات�ن الزراعية باالرا��ي العالقة ا�حاب �عوض -ثانيا

  الفقرة
ً
 الزراعة وزارة �عي��ا ال�ي املناطق �� زراعية بأرا��ي أعاله أوال

 سيةاألسا التصاميم ضمن السكنية األرا��ي من بقطع أو  الزرا�� واالصالح

 وقصبات مدن نضم املختصة ا�جهات قبل من الغرض لهذا املعدة

 .الدين صالح محافظة
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ً
 ملرفقةا ا�جداول  �� ارقامها املدرجة القطع �� العالقة ا�حاب �ستث�ى ثالثا

  الفقرة �� املب�ن التعو�ض من القرار  ��ذا
ً
 “ .أعاله ثانيا

 الدجيل بلدية ا�� الزراعة وزارة من �عد فيما االرا��ي تلك ملكية نقلت

 املرقم الرئاسة ديوان ا�� رمضان س�نيا طھ من مرفوع كتاب �� ورد كما

 واالصالح الزراعة وزارة اعلمتنا“ فيھ ورد والذي ٢٦/١١/١٩٨٤  �� ١٤٤٤٦

 طلبت الدجيل بلدية مدير�ة بأن ٢٤/١١/١٩٨٤ �� املرقم بكتا��ا الزرا��

  املرفقة القوائم �� ارقامها املبينة القطع ملكية نقل ال��ا
ً
 لكي��ام من طيا

 .باملوافقة التفضل راج�ن اغراضها لتنفيذ يةالبلد ملكية ا��

 �� القانونية الشؤون دائرة كتاب خالل من صدام الرئيس ع�� ذلك عرض

 الثورة قيادة مجلس عضو  السيد �عرض“ فيھ ورد والذي الرئاسة ديوان

 وزارة بأن ٢٦/١١/١٩٨٥ �� املؤرخ بكتابھ الوزراء لرئيس األول  النائب

 اال�� طلبت الدجيل بلدية مدير�ة بأن أعلمتھ الزرا�� واالصالح الزراعة

 ط املرفقة القوائم �� ومساحا��ا ارقامها املبينة األرا��ي ملكية نقل
ً
 من يا

 .ذلك ع�� املوافقة و�رجو  اغراضها لتنفيذ البلدية ا�� ملكي��ا

 ذهه بأن الوزراء لرئيس األول  النائب/ الثورة قيادة مجلس عضو  السيد ب�ن

 السيد توجيھ حسب صودرت ال�ي األرا��ي جملة من ��و  خالية االرا��ي

 �اأ�حا� �شأن األجراءات واتخذت والدجيل لبلد بالنسبة القائد الرئيس

 .الدجيل بلدية ا�� ملكي��ا نقل ع�� املوافقة و�ق��ح
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 ملكية بنقل ٢٣/١/١٩٨٥ �� ١٠٠ الثورة قيادة مجلس قرار  صدر  ذلك �عد

 من الدجيل بلدية ا�� الزرا�� واالصالح الزراعة وزارة من االرا��ي تلك

 .بدل بدون 

 

 دائرة ا�جمهور�ة رئاسة ديوان أحال الدجيل حادث من السنت�ن قر�ب �عد

 ا��  ٢٧/٥/١٩٨٤ بتار�خ ٦/٦٢ املرقم بكتا��ا الوطنية السالمة شؤون

  ١٤٨  الثورة محكمة
ً
 لتوفر  بالنظر “ الكتاب �� ورد  ،للمحاكمة  �خصا

) املخابرات(  ٤٠/٩٨٤ املرقمة التحقيقية القضية �� االحالة أسباب

  أدناه اسماوهم املدرجة بامل��م�ن ا�خاصة
ً
  ا�� واستنادا

ً
 سمجل قرار  من أوال
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 من الثامنة املادة من الثالثة والفقرة ٣٠/٤/١٩٧٩ �� ٥٦٥ رقم الثورة قيادة

 ٧ رقم ا�حكم نظام ومفسدي الوطن سالمة ع�� املتآمر�ن معاقبة قانون 

 راءالج محكمتكم ع�� املذكور�ن امل��م�ن احالة قررنا، املعدل ١٩٥٨ نةلس

 بداللة. ع. ق ١٧٥ و  ١٥٦ املادت�ن وفق ال��م املسندة ال��م عن محاكم��م

 “ .منھ ٥٣ و  ٥٠ و  ٤٩ املواد
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 ان� االحالة قرار  �� وردت ال�ي االسماء تلك من قسما فأن أعاله أشرنا وكما

 و�در  وعبدهللا ع�� دايح ع�� من �ل رفعها ال�ي منيةاأل  التقار�ر  �� ورد قد

 .شاكر سعدون  ا�� رو�د عبدهللا مزهر  وولده

 األدانة قراري  الثورة محكمة اصدرت التار�خ ذلك من اسبوع�ن �عد

 املرقم األدانة قرار  �� ورد حيث ١٤/٦/١٩٨٤ وهو  اليوم نفس �� وا�حكم

 بتار�خ لثورةا محكمة �ش�لت“ ١٤/٦/١٩٨٤ بتار�خ ١٩٨٤/ج/٩٤٤

 ا�حقو�� العقيد وعضو�ة البندر  حمد عواد السيد برئاسة ١٤/٦/١٩٨٤

 بأسم واصدرت شكر  هادي طارق  ا�حقو�� والعقيد شهاب سلمان داود

 :األ�ي القرار  الشعب

 �� ٦/٧٦٢ املرقم االحالة أمر  بموجب ا�جمهور�ة رئيس السيد أحال

 طالب بامل��م خاصةا� املخابرات ٤٠/٩٨٤ املرقمة القضية ٢٧/٥/١٩٨٤

 ع.ق ١٧٥ و  ١٥٦ املادة أح�ام وفق محاكم��م الجراء وجماعتھ جواد عبد

 ا�حقو�� النقيب العام املد�� مطالعة ا�� واألستماع املرافعة اجراء ولدى

 .االحالة مادة وفق محاكم��م طلب الذي حمد طھ هاشم

 :ي��ما �نتب واملداولة و�التدقيق امل��م�ن افادات ا�� املحكمة استمعت

 :امل��م�ن ع�� القبض تم ٨/٧/٩٨٢ بتار�خ

  ١٤٥ �ان الك�� العدد( ......  جواد عبد طالب من �ل
ً
 ا�� النتما��م)  أسما

  وممارس��م العميل الدعوة حزب
ً
  �شاطا

ً
 العدو  خدمة لصا�ح تخر�بيا

 نيةواال�سا العرو�ة عدو  واالستعمار  الصهيونية حليف العنصري  الفار��ي

 ةواالجرامي التخر�بية األعمال ببعض للقيام بالتخطيط لكوذ واالسالم

 ��ع الدجيل بمنطقة) هللا حفظھ( القائد الرئيس السيد ملوكب و�عرضهم

  بمص��هم وعلمهم ذلك بمحذور�ة علمهم من الرغم
ً
 األقدام عند مسبقا

 .الد�يء العمل هذا ع��
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 ةبال��م صراحة اع��فوا ا�جار�ة واملحاكمة القضائي التحقيق س��  ومن

 وحضروا العميل الدعوة حزب ا�� انتموا بأ��م و�ينوا ال��م املسندة

 شوراتاملن بتوزيع واش��كوا الشهر�ة الت��عات ودفعوا ا�حز�ية األجتماعات

 قديمهموت والطائفية املذهبية الن�عات تث��  وال�ي والثورة ل�حزب املعادية

 بلد سات�ن� �� واملتخفية ر�ةالها العناصر  ا�� واملعنو�ة املعنو�ة املساعدات

  اتخذوها الذين والدجيل
ً
 والتخر�ب القتل باعمال والقيام لالنطالق وكرا

 هللا حفظھ القائد الرئيس السيد ملوكب بالتعرض بقيامهم اع��فوا كما

) هللا سامح ال (  سيادتھ حياة ع�� األعتداء بذلك محاول�ن الدجيل بمنطقة

 فوضوي  نظام واقامة القطر  �� لثوريوا الوط�ي ا�حكم نظام قلب بقصد

 اهذ األجرامي مخططهم تنفيذ و�ان وطهران قم �� العمالة نظام غرار  ع��

 واملتفجرات املساعدات ع�� حصولهم �عد الفرس أسيادهم من بتوجيھ

 العميل األيرا�ي النظام عمالء بواسطة

  ارتكبوا قد أعاله امل��م�ن بأن للمحكمة تأيد تقدم ومما
ً
 واح�ام طبقين فعال

 ادان��م تقرر . ع. ق من ٥٣ و  ٥٠ و  ٤٩ املواد و�داللة ٢/ ٧٥ و  ١٥٦ املادت�ن

 �� لناع وافهم األراء بأتفاق صدر  قرار . بمقتضاها عقو���م وتحديد بموج��ا

١٤/٦/١٩٨٤ “. 

  ١٤٥ أدان قد القرار  أن أعاله األدانة قرار  ع�� املالحظ
ً
 أن ح�ن �� �خصا

  ١٤٨ الأح قد �ان األحالة قرار 
ً
 .�خصا

 

 

۷٤۲ 
 



 

 

۷٤۳ 
 



 دور  الذي التسلل بنفس وردت وقد، األدانة  قرار  �� وردت ال�ي فاالسماء

 قرار  �� ترد لم متسلسلة و�انت أسماء أر�عة أن الفرق  لكن األحالة كتاب ��

 األدانة

 عبود -٧٥ جاسم ع�� عدنان -٧٤ هكذا األسماء وردت االحالة قرار  ففي

 نجم عبود -٧٨ أحمد حس�ن ع�� -٧٧ محمد قادر  هاشم -٧٦ حس�ن عباس

 عبود

 بأسم ٧٤ رقم وابتدا أعاله االو�� االر�عة األسماء ترد فلم االدانة قرار  �� أما

 .عبود نجم عبود ثم أحمد حس�ن عدنان وهو  االحالة قرار  �� يرد لم

 ىوس� عدنان األول  األسم كتب االدانة كتاب بطبع قام من أن األغلب وع��

 أحمد حس�ن عدنان وكتبھ ٧٧ الرقم من األسم أكمل ثم االسماء بقية عن

 
ً
 .أحمد حس�ن ع�� عن بدال

 محمد“ هكذا ٢٧ رقم االسم ورد االحالة قرار  �� للنظر  امللفت األخر  ال��يء

 يخيل“ ا�حس�ن عبد جاسم) محمود(

  يكن لم االحالة قرار  كتب من  أن األحالة كتاب قراءة من 
ً
 االسم من متأكدا

 مثل قد ال�خص هذا �ان أن الطبي�� ومن محمود أو  حمدم �ان أن األول 

 محمود أم محمد هو  هل االول  األسم من التأكد يتم أن الثورة محكمة أمام

 ه��ذ االسم كتابة ع�� استمر  الثورة محكمة من وا�حكم االدانة قرار  لكن

 .قوس�ن ب�ن محمود االسم ثم محمد الصيغة

 

۷٤٤ 
 



 

۷٤٥ 
 



 �� حدث ما عن تفاصيل أي يورد لم نھأ األدانة قرار  ع�� أخ��ة ومالحظة

 أي يذكر  لم كذلك املهمة سهل أو  ساعد ومن النار  اطلق من أي الدجيل

 لمف اع��فوا أ��م ذكر  فعدا عل��ا ع��  أو  استخدمت ال�ي االس�حة عن ��ي

 .األدانة قرار  اصدار  أسباب �عزز  جرمية م��زات أي يورد

 ع�� حكم والذي ١٤/٦/١٩٨٤ اليوم نفس �� صدر  والذي ا�حكم قرار  أما

  باالعدام“ امل��م�ن
ً
 ملنقولةا وغ��  املنقولة أموالهم ومصادرة املوت ح�ى شنقا

  ١٤٧ ع�� حكم فقد“
ً
 لقرار  مطابقة االسماء فيھ وردت حيث  �خصا

 -٧٦ حس�ن عباس عبود -٧٥ جاسم ع�� عدنان - االسماء وردت أي االحالة

 واختفى  االحالة قرار  �� دتور  كما أحمد حس�ن ع�� -٧٧ محمد قادر  هاشم

 رقم وهو  محمد كبسون  ع�� أسم عدا ما، أحمد حس�ن عدنان االسم فيھ

 .ةاألدان قرار  �� وجوده رغم قرارا�حكم �� يرد لم حيث األحالة كتاب �� ١١

 س تث��  وا�حكم واالدانة األحالة قرار  ب�ن ما االسماء �� الفروق هذه �ل
ً
 ؤاال

 
ً
 منطقيا

  جرت هل
ً
 قرار  �� ورد كما الثورة محكمة أمام ومثلوا هوالء مةمحاك فعال

 ع�� محاكمة �انت املحاكمة أن أم املحكمة أمام اع��فوا وا��م ا�حكم

  ؟الورق

 يوم �ش�لت املحكمة أن“ االدانة قرار  ��ا كتب ال�ي الصيغة حسب ثم

 ا�� استمعت املحكمة أن أي“ امل��م�ن افادات ا�� واستمعت ١٤/٦/١٩٨٤

  ١٤٧ ا�� ١٤٥ افادات
ً
 منح الذي الذي الوقت هو  فما ؟واحد يوم �� �خصا

  افادتھ؟ لسماع �خص ل�ل

۷٤٦ 
 



 

 اليوم ذلك املحكمة جدول  ع�� الوحيدة تكن لم القضية هذه أن األد��

 املرقم الثورة محكمة كتاب �� ورد كما قضايا ستة من واحدة �انت بل

 أعمال دول ج موضوع الرئاسة ديوان ا�� ١٦/٦/١٩٨٤ بتأر�خ ٢٧٧٦٧

 من األو�� بالدجيل ا�خاصة القضية �انت حيث ١٤/٦/١٩٨٤ ليوم املحكمة

 .املحكمة أعمال جدول  ع�� قضايا  ستة

۷٤۷ 
 



 ٧٧٨ املرقم ا�جمهوري املرسوم صدر  ا�حكم قرار  صدور  من يوم�ن �عد

  األعدام حكم تنفيذ ع�� املصادقة“ قرر  والذي ١٦/٦/١٩٨٤ بتأر�خ
ً
 شنقا

 وحسن جواد عبد ومحمد جواد عبد طالب :من ل� باملدان�ن املوت ح�ى

 حميد سرحان ومحمود ع�� عبد وقاسم ع�� عباس وثائر  حس�ن ع��

 أنور  وع�� محمود ياس�ن وعباس هادي محمد وفارس لطيف حسن وعدنان

 وع�� هادي محمد وحافظ حسن عباس وفخري  لفتة ع�� وهاشم حس�ن

 محمد جاسم وفارس ع�� عبد ومسلم جواد عبد واحمد هادي محمد

 دحام وعامر  �اظم رشيد ومحمد �اظم رشيد وع�� عباس �جول  ومحمد

 سلطان دحام وع�� الوهاب عبد وهادي سلطان دحام وحسن سلطان

 ياس�ن ومحمد ا�حس�ن عبد جاسم) محمود( ومحمد هادي حسن وظافر 

 ع�� عباس عبد وسالم لطيف محمد وقاسم هادي محمد وفاضل محمد

 وام�ن أيوب جميل ومحمد ا�جعفر  �اظم ��ونا محمد جاسم وصاحب

 ياس�ن وعبدهللا محمد جسوم وثامر  جواد األم��  عبد وابراهيم أم�ن جاسم

 عبود نجم وسهيل مصطفى جواد وجبار  محمود ياس�ن وع�� محمود

 أيوب وجميل أيوب جميل ومظهر  محمد حسن وسالم محمد جسوم وس��ان

 لطيف حسن فولطي محمد حسن ومحمد محمد حسن وفا�ح يوسف

 جاسم وجعفر  حسن سلطان ودحام �اظم جواد وعبد جعفر  مهدي وحسن

 وهاشم محمد عبود وعمار  أم�ن جاسم ومسلم حس�ن جاسم وحيدر  أم�ن

 جاسم واكرم الصا�ح جاسم وعباس �اظم حسن وقاسم لطيف محمد

 مصطاف مو��ى وعباس محمد عباس وحبيب صا�ح محمد وهادي �اظم

 محروس و  �اظم حبيب وعباس �اظم صا�ح لممس و  يوسف �عقوب ومحمد

 وقاسم ع�� عبد و�وسف جعفر  الوهاب عبد سلمان و  جعفر  الوهاب عبد

 وحميد �اظم وحميد �اظم رشيد وسالم حسون  عباس ومعن محمد قادر 

 محمد قادر  وهاشم حس�ن عباس وعبود جاسم ع�� وعدنان حسون  عباس

 اللطيف وعبد عباس �ز عبدالعز  وعالء عبود نجم وعبود أحمد حس�ن وع��

 وجاسم جاسم محمد وصا�ح و  املجيد �عقوب و�رهان حمودي األم��  عبد

۷٤۸ 
 



 عبد جاسم وع�� عباس مهدي وميثم جعفر  �اظم وخميس ا�حسن عبد

 يفلط األم��  عبد مسلم و  حس�ن ع�� وجعفر  �اظم صا�ح وابراهيم ا�حس�ن

 ع�� حسون  وعباس هادي محمد وجاسم عباس ابراهيم وعبدالكر�م

 ومصدق مجيد �عقوب ومجيد جعفر  حبيب وع�� عباس مهدي وفاضل

 عباس محمد وفالح حس�ن هادي وهاشم محمد كبسون  وع�� مجيد �عقوب

 كبسول  واحمد محمد جاسم وغالب مهدي حميد وحس�ن عبود نجم وع��

 ا�حسن عبد جاسم واحمد نجم حس�ن وجاسم جاسم باقر  ونبيل محمد

 ومهدي مهدي حسن ومحمد ��ع حس�ن ومهدي حسون  عباس وعماد

 ص��ي  وسالم أسد ع�� وقاسم ا�حتو  محمد علوان وحس�ن عبود سعيد

 وحبيب األم�ن جاسم وفاضل هادي محمد وحمزة أسد ص��ي  وعمار  أسد

 محمد حسن وسعد محمد حسن محمود حبيب ع�� وحس�ن جواد جاسم

 واحمد جواد العز�ز  عبد وناصر  محمد حسن وحس�ن حسن ع�� وعبد

 حسن وفواد محمد أحمد و�اظم نجم سهيل وحس�ن رضا محمد جاسم

 ومحمد سلمان داود وحمزة محمد جسوم وعز�ز  مجيد سالم ومو�د مهدي

 وجاسم مهدي حسن واياد رضا محمد جاسم ومحمد ا�حسن عبد جاسم

 حسن وابراهيم يوسف �عقوب وعباس مص�ح سلمان وحس�ن عبد نا��

 �اظم جاسم وعامر  سلطان امدح ومحمد ا�حتو  رضا محمد وجاسم لطيف

 واحمد ع�� جعفر  الهادي وعبد عز�ز  حسن مجبل ومحمد ع�� عبد وعادل

 األم��  عبد ومهدي سهيل وثامرها�ي جاسم محمد وقاسم جاسم محمد

 .“ �اظم رشيد واياد ا�حتو  علوان الرسول  وعبد نصيف

۷٤۹ 
 



 

 

۷٥۰ 
 



 

  ١٤٨ ع�� األعدام حكم أقر  ا�جمهوري املرسوم أن أي
ً
، جيلالد من �خصا

 أسمھ يرد لم والذي ، محمد كبسون  ع�� أسم أن املرسوم من املالحظ لكن

 نم الثانية الصفحة أع�� �� أسمھ كتب ،الثورة ملحكمة قرارا�حكم ��

  أسمھ واحتل ا�جمهوري املرسوم
ً
  سطرا

ً
 ألن والسبب، املرسوم �� �امال

 ومملرسا ا��  أسمھ فأضيف أشهر  عدة �عد السهو  هذا ا�� انت��ت املحكمة

 .ا�جمهوري

۷٥۱ 
 



  صدر  ا�جمهوري املرسوم صدور  من أشهر  �سعة حوا�� و�عد
ً
 قبل من أمرا

 حكم بتنفيذ ١٢/٣/١٩٨٥ بتأر�خ ٨٣٦٤ رقم/ ٣/٥/ق بالعدد الرئاسة ديوان

 املخابرات جهاز  من كتاب صدر  ضوئھ وع�� الفور  ع�� بحقهم األعدام

 ورد الطو�لة لاألحوا قسم ا�� ٢٥/٣/١٩٨٥ بتار�خ ١٢٥٣/ ١ ش م بالعدد

  فيھ
ً
 حكم بتنفيذ ١٩٨٤ لسنة ٧٧٨ املرقم ا�جمهوري للمرسوم استنادا

  األعدام
ً
 معدده والبالغ أدناه اسما��م املدرجة باملدان�ن املوت ح�ى شنقا

 ذتنفي بصدد يلزم ما اتخاذ راج�ن.. مأمورنا ب�حبة �س��هم لذا. مدان ١٤٨

  ��م األعدام حكم
ً
 .واعالمنا فورا

  األعدام حكم تنفيذ تم ٢٣/٣/١٩٨٥ و�تار�خ
ً
 كتاب حسب املوت ح�ى شنقا

  ١٤٨-ب الطو�لة االح�ام قسم
ً
 وفاة شهادات واصدرت. الدجيل من �خصا

 .م��م ل�ل

   ١٤٥ ادانة تم أنھ �عتقد الوثائق هذه يقرأ من
ً
 أصدر  ا�حكم لكن �خصا

  ١٤٧ بحق
ً
  ١٤٨  بحق ا�حكم ع�� املصادقة تمت ثم �خصا

ً
 تم �خصا

 من مأمور  ب�حبة الطو�لة األح�ام قسم ا�� املخابرات جهاز  من ارسالهم

  ١٤٨ ب األعدام حكم ونفذ املخابرات
ً
 وقع الذي الطبيب وتحقق �خصا

  ١٤٨ وفاة من الوفاة شهادة ع��
ً
 كما ذلك غ��  �انت ا�حقيقة لكن. �خصا

 .ذلك بنفسها السلطة اكتشفت

۷٥۲ 
 



 

 

۷٥۳ 
 



 

 

 الدجيل من ١٤٨ ب ألعداما حكم تنفيذ من سنت�ن �عد أي ١٩٨٧ عام ففي

 توف�نم أ��م واملف��ض باالعدام املحكوم�ن من أثن�ن أن السلطة أكتشفت

 ��ع يزالون  ال  �انوا وفا��م من الطبيب وتحقق األعدام حكم ��م نفذ حيث

 .ا�حياة قيد

۷٥٤ 
 



 بتأر�خ ١٢٨٢/ ١ ش/ ٦١٧/ ك.م املرقم املخابرات جهاز  كتاب ��  ذلك ورد

 موكب �عرض ٨/٧/١٩٨٧ بتأر�خ“  ونصھ لالدجي حادثة عن٣/٣/١٩٨٧

 ،مجرمة مجموعة قبل من، اعتداء ا��) هللا حفظھ( القائد الرئيس السيد

 �� النتائج و�انت واسع �ش�ل با�حادث التحقيق وتم

 الثورة محكمة رئاسة قبل من ضدهم ا�حكم صدر  مجرم ١٤٨ أدانة. ١

  باالعدام ١٩٨٤/ج/٩٤٤ املرقمة القضية بموجب
ً
 وفق املوت ح�ى شنقا

 أموالهم ومصادرة ع ق، ٥٢، ٥٠، ٤٩ املواد و�داللة ١٧٥/٢ ،١٥٦ املادت�ن

 رسومامل بموجب ا�حكم تنفيذ ع�� املصادقة وتمت، املنقولة وغ��  املنقولة

 .٩٨٤ لسنة ٧٧٨ املرقم ا�جمهوري

 .املث�ى محافظة �� �خص ٣٩٩ وعددهم واقار��م املدان�ن عوائل حجز  تم. ٢

 ).التحقيق أثناء م��م عدد مات حيث( املتبق�ن باملدان�ن التنفيذ تم. ٣

٤ . 
ً
 مجلس بكتاب الينا املبلغ هللا حفظھ القائد الرئيس السيد ألمر  تنفيذا

 املحجوز�ن سراح أطلق ١٣/٤/١٩٨٦ �� ٣٤/٤٥/١١٧٣ املرقم القومي األمن

 .سك��م منطقة ا�� وأعيدوا

، ا�حتو رضا محمد جاسم من �ل وهما �خص�ن املحجوز�ن ضمن من �ان 

 املرسوم و�� ا�حكم قرار  �� اسم��ما ورد والذين جعفر  حبيب ع��

 �ش�ل حيا��ما وعاشا سراحهما واطلق أعاله ال��ما املشار  ا�جمهوري

 نمشمول� بأ��ما �عتقدان زاال  وال  ضدهما سل�ي مؤشر  أي يرد ولم اعتيادي

 ، ع��ما بالعفو ) هللا حفظھ( القائد الرئيس السيد بمكرمة
ً
 اقدم واخ��ا

 لم أ��مب لنا ظهر  طلبا��م �� النظر  خالل ومن وظائفهم ا�� إلعاد��م طلبات

  سراحهما واطلق األعدام حكم ��ما ينفذ
ً
 .سهوا

۷٥٥ 
 



 ابناءه من ثالثة واعدم سنة ٦٣ ا�حتو  رضا محمد جاسم املدان عمر  أن. ٦

 أحد دمواع سنة ٥٠ فعمره الثا�ي املدان واما ا�حادث موقع �� الرا�ع وقتل

 .أخر وفقد ابنائھ

 سراحهما أطالق �عد ضدهما سل�ي ��يء اي ورود ولعدم تقدم ما ضوء ع��

 لقائدا الرئيس السيد قبل من اعفيا قد بأ��ما املنطقة وس�ان وألعتقادهما

 ولك��  ا�حادث حول  جديدة وإشاعات تفس��ات خلق ولعدم) هللا حفظھ(

 ع��ما بالعفو  جمهوري ممرسو  صدور  نق��ح، ا�سا�ي منطلق ومن س��ما

 هذه عن املقصر�ن تحديد تم بأنھ العرض مع، وظيف��ما ا�� واعاد��ما

 .“ ملحاسب��م األجراءات تتخذ وسوف ا�حالة

 ا�� املرفوعة القانونية الشؤون دائرة الرئاسة ديوان كتاب اجابة �انت

 نع و بالعف املخابرات جهاز  مق��ح الدائرة هذه تؤ�د“ ٤/١٩٨٧ بتار�خ الرئيس

 و�أشراف الديوان يحقق“ الكتاب هذا ع�� الرئيس هامش �ان.“ املدان�ن

 ؟!!“ السهو“ هذا عن للتحقيق حس�ن العقيد

 ملن الرأفة تكون  ال  عند ح�ى منا رأفة أك��  السهو  أو  الصدفة تكون  لن

 “ .بإعفا��ما مرسوم ينظم وعليھ �ستحقها

۷٥٦ 
 



 

۷٥۷ 
 



 

 ماي�� يتب�ن الكتاب هذا من

 وعددهم امل��م�ن �افة أن من الثورة محكمة األدانة قرار  �� ورد ما أن. ١

  ألن �حيح غ��  بال��مة اع��فوا ا�حكم قرار  �� ١٤٧ ا�� غ��  ثم ١٤٥
ً
 عددا

 قبل أي املخابرات جهاز  كتاب �� ورد كما التحقيق أثناء تو�� قد �ان م��م

 ط�سي لسبب املحاكمة يحضروا لم األقل ع�� م��م واثنان املحاكمة عقد

 .طل��م �� املحكمة ترسل ولم املث�ى �� محجوز�ن �انوا ��مأ
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  بتسليم املخابرات كتاب �� ورد ما أن. ٢
ً
  ١٤٨ أيضا

ً
 األحوال قسم ا�� �خصا

  الطو�لة
ً
 اثنانو  التحقيق أثناء تو�� قد �ان م��م قسم ألن �حيح غ��  أيضا

 .املث�ى �� محتجز�ن �انا م��م

 ١٤٨ ب األعدام حكم تنفيذ من طو�لةال األحوال قسم كتاب �� ورد وما. ٣

 
ً
  �خصا

ً
 .االسباب لنفس �حيح غ��  أيضا

  عقدت هل هو  والسؤال
ً
 تم الذي الفع�� العدد هو  وما محاكمة فعال

  ونفذ الطو�لة األح�ام قسم ا�� �سليمھ
ً
  األعدام؟ حكم بھ فعال

 �امل نحس� العقيد من املرفوع الرئاسة ديوان كتاب �� أك��  الصورة تت�ح

 بمدان�ن اعدام حكم تنفيذ عدم أسباب �� تحقيق وموضوعھ الرئيس �ا�

 والدائرة ا�خاص األمن جهاز  من تحقيقية �جنة �ش�لت“ فيھ ورد والذي

 جهاز  مدير  - �امل حس�ن العقيد أشراف وتحت الرئاسة لديوان القانونية

 .ا�خاص األمن

 :باال�ي ال�جنة قامت

 جهاز  لدى واملوجودة بالدجيل املتعلقة األوليات �افة ع�� اطلعت. ١

 .املخابرات

 وضاح حس�ن، �امل عبدالوهاب، حكمت من �ل افادات ا�� استمعت. ٢

، عبيد محسن، أحمد ضا��، ضهد حامد، عبدهللا نوري، الشيخ اسماعيل

، حميد ا�جبار  عبد، فياض شامل عسكري  األول  املالزم .شاه�ن فيصل

 املد��- طھ هاشم الرائد ة،الثور  محكمة عضو   شكر  هادي طارق  العقيد

 تقدم مما وظهر  -الثورة ملحكمة العام

 جهاز  من عناصر  من عليا تحقيق �جنة �شكيل تم املذكور  ا�حادث أثر  -

 وضاح صابر، حسيب محمود، ع��، خضر عصام السادة ومن املخابرات
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 الضباط توزيع وتم حس�ن �عمة، عليوي  محمد، الشيخ�� اسماعيل

 ابطض وم��م ال�جنة تلك عناصر  ع�� املخابرات �جهاز  العامل�ن املحقق�ن

 التحقيق ع�� �شرف و�ان، حس�ن �امل، الوهاب عبد حكمت التحقيق

 م�ناملجر  مع بالتحقيق منھ التوجيھ وجرى ، األسبق املخابرات جهاز  رئيس

 املحقق�ن قبل من) ٣٩٩( بلغوا واللذين عل��م القبض تم ال�ي وعوائلهم

 األسلوب و��ذا، عائ�� أساس ع�� وليس املجاميع أساس ع�� املذكور�ن

 من وليس املحقق�ن من عدد قبل من الواحدة العائلة مع التحقيق جرى 

 .واحد محقق

 وع��، السالح حمل ع�� قادر  غ��  وممن العدد ذلك من أعداد فرز  تم -

  �ان من التحديد سبيل
ً
 واألناث واألطفال دون  فما سنة ١٣ عمر  و�� ذكرا

  العميل الدعوة بحزب ارتباطها تثب ممن ح�ى
ً
 عيار امل وأن الشيوخ عن فضال

 الوثيقة اعتماد وليس ال�خص حال ظاهر  هو  الرجال من الشيوخ ملعرفة

 وائمق ثالثة �� هوالء حجز  وتقرر ، املدنية األحوال هو�ة أو  ا�جنسية الرسمية

 �� ةالثاني القائمة و�انت مختلفة بتوار�خ �عاقبت قوائم بثالث وارسلوا

 ذاه بحث موضوع هما بموج��ا املرسل�ن املحجوز�ن ب�ن ومن ٢٧/١٠/١٩٨٣

 هذين أقوال تدو�ن وتم ا�حتو  محمد وجاسم جعفر  حبيب ع�� التحقيق

  املدان�ن من آخر  عدد مع ال�خص�ن
ً
 جرت ا�حالة هذه و�نفس صور�ا

 لقب من بحقهم األح�ام وصدرت بالقضية امل��م�ن بقية مع مرافع��ما

  باألعدام ثورةال محكمة
ً
 دون  من(  القضية أوراق ع�� املوت ح�ى شنقا

 ).مرافعة

۷٦۰ 
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 ةاملصادق وتمت الرئاسة ديوان ا�� ا�حكم قرار  ومرفق��ا القضية ارسلت-

 ١٦/٦/١٩٨٤ �� واملورخ ٧٧٨ املرقم ا�جمهوري املرسوم بموجب تنفيذه ع��

 األمر  تم ز ا�جها هذا ا�� وروده وح�ن املخابرات، �جهاز  تنفيذه �� وخص

  بتنفيذه
ً
 ذاه وقام بذلك الوهاب عبد حكمت التحقيق ضابط و�لف فورا

 جهاز  موقف قطاع من وطلب املعنية ا�جهات مع بالتنسيق الضابط
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 جر�مة نع باملوقوف�ن القوائم ب��يئة غر�ب أ�ي �جن �� ال�ائن املخابرات

  ٩٦ البالغة بأسما��م تزو�ده وتم النكراء الدجيل حادث
ً
 بي��م نم �خصا

، عبداالم�� مهدي صالح، األم�� عبد حسن، عبداالم�� مهدي وهم أر�عة

 بحق يصدر  أن دون  املدان�ن مع محجوز�ن �انوا، األم�� عبد مهدي وفالح

  هوالء
ً
 مع خطأ اعدامهم فتم املحكمة تلك من والعقو�ة باالدانة حكما

 يقتطب أغفل الوهاب عبد حكمت التحقيق ضابط ألن املذكور�ن املدان�ن

 املدان�ن واسماء ا�جمهوري املرسوم تالوتھ �عدم وذلك القانون  حكم

 يفلت أن ا�� امتد األغفال وأن بحقهم، األعدام حكم تنفيذ ع�� املصادق

 �انا أل��ما ا�حتو  محمد وجاسم جعفر  حبيب ع�� املدان�ن التنفيذ من

 .أسلفنا كما املث�ى محافظة �� محجوز�ن

 آنفي األر�عة باملحجوز�ن األعدام حكم تنفيذ خطأ راتاملخاب جهاز  ولتال�� -

 سيادتكم انظار  أمام املوضوع ذلك �عد املخابرات جهاز  عرض فقد الذكر 

 ��ا األر�عة األسماء اضافة ع�� سيادتكم موافقة والتمس مطالعة بموجب

 .. الحق جمهوري مرسوم بموجب وذلك الدجيل قضية �� املدان�ن

 يحاسب... األخر�ن خطأ نتيجة خطأ رتكبالن سيادتكم أمرتم وقد

 .املقصر�ن

 
ً
 تقص�� ال تحديد ا�� ان��ت �جنة ا�جهاز  �� �ش�لت سيادتكم المر  وتنفيذا

  التحقيق بضابطي
ً
 محكمة وأن حس�ن و�امل عبدالوهاب حكمت من كال

 �نسن ثالث ملدة ا�حبس �عقو�ة م��م واحد �ل ع�� حكمت املخابرات جهاز 

 ��ا األشارة دون ، غر�ب أ�ي �جن �� املذكورة املدة يانيقض األثنان ومازاال 

 .“ خطأ ��م األعدام حكم تنفيذ تم الذين األر�عة موضوع معا�جة
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 دالسي عطف الدجيل بقضية باملدان�ن األعدام حكم تنفيذ تم أن �عد -“ 

 من مسبيله باخالء وكرمهم القضية تلك عن املحجوز�ن ع�� القائد الرئيس

 �� واملورخ ١١٧٢ املرقم القومي األمن مجلس كتاب ببموج ا�حجز 

 وجاسم جعفر  حبيب ع�� املدان�ن سيادتكم مكرمة وشملت ١٢/٤/١٩٨٦
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 دوائرهم يراجعان أخذا املذكور�ن سبيل اخالء و�عد، ا�حتو محمد

 فأشعرت السابقة، وظائفهما ا�� اعاد��ما �شأن الدجيل وأمن السابقة

 .“حياةا� قيد ع�� طلقاء املذكور�ن بوجود ابراتاملخ جهاز  املذكورة املدير�ة

 :وتوصيا��ا ال�جنة رأي و�ان

 محمد وجاسم جعفر  حبيب ع�� باملدان�ن األعدام حكم تنفيذ عدم أن“

 �� الواردة األسماء الوهاب عبد حكمت مطابقة عدم ا�� يرجع ا�حتو  رضا

 �نذكور امل بحق األعدام حكم تنفيذ ع�� فيھ املصادق ا�جمهوري املرسوم

  بحقهم التنفيذ جرى  ال�ي االسماء مع
ً
 انو  املذكور، املرسوم بموجب فعال

 ال�ي ع. ق ٢٦٨ املادة طائلة تحت يقع املذكور  الوهاب عبد حكمت خطأ

 محكوم مكن من �ل سن�ن ١٠ ع�� تز�د ال  مدة بال�جن �عاقب ع�� نصت

 قو�ةالع وتكون ، لھ سهل أو  عليھ ساعده أو  الهروب من باالعدام عليھ

 ةالعقو� ع�� العقو�ة تز�د ال  أن ع�� األخرى  األحوال �� الغرامة أو  ا�حبس

 .الهارب ع�� ��ا املحكوم

 محاكمتھ �جراء املخابرات جهاز  محكمة ا�� املذكور  بأحالة نو��ي لذا

 .بمقتضاها عقو�تھ وتحديد بموج��ا

 رضا محمد وجاسم جعفر  حبيب ع�� باملدان�ن وفاة شهاد�ي لصدور . ٢

 انا� ال�ي األعدام عقو�ة عن العفو  مرسوم بموجب سبيلهما والخالء، حتوا�

 شهاد�ي بالغاء نو��ي ا�حياة قيد ع�� طلقاء ولوجودهما ��ا محكوم�ن

 .“ وفا��ما

 و عض افادات ا�� استمعت وال�ي التحقيقية ال�جنة هذه كتاب من يت�ح

 العام ��املد- طھ هاشم والرائد شكر  هادي طارق  العقيد الثورة محكمة

 عند ف��ا تواجدوا واالدانة ا�حكم قراري  حسب والذين -الثورة ملحكمة

 �ع� وهمية محاكمة �انت وا��ا �عقد لم املحاكمة أن األح�ام تلك اصدارها
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  ١٤٨ أن أي فقط الورق
ً
 لم أع��افات ��م الصقت الدجيل من �خصا

 .باالعدام و�حكموا ليدانوا ��ا يدلوا

 مو�ى با�خاص االعدام أح�ام اصدرت لوهميةا املحاكمة تلك أن كما

  ٤٦ تو�� حيث
ً
 سر يف الكتاب وهذا.املحاكمة ا�عقاد قبل التحقيق �� �خصا

 ان�ناملد عدد �� الثورة ملحكمة وا�حكم األدانة قراري  �� وردت ال�ي األخطاء

 .اقرارا�� �� األخطاء هذه حصلت ملا حقيقية قد �انت فلو  اسما��م، و��

 نأ ا�� توصلها رغم أ��ا التحقيقية ال�جنة كتاب ع�� رى األخ املالحظة

  يحاكموا لم باألعدام املحكوم�ن األثن�ن
ً
 ع�� محكمة املحكمة لكون  قانونيا

  �ان اهتمامها وان ، باملدان�ن بوصفهم أستمرت الورق
ً
 ةمعرف ع�� منصبا

 �ا� تتطرق  لم لك��ا بمعاقبتھ والتوصية األعدام حكم تنفيذ أسباب

  ٤٦ بوفاة �سبب من ومعرفة محاسبة
ً
 ومحاسبة الدجيل من �خصا

 من أ�خاص بحق االعدام حكم أح�ام الصدارها الثورة محكمة أعضاء

 .محاكمة دون 

 عبد حكمت املخابرات ضابط حاكمت ال�ي املخابرات جهاز  محكمة �� ورد

 وهما بأثن�ن األعدام حكم ينفذ لم“ النھ ٢١/٩/١٩٨٧ بتار�خ خليل الوهاب

 
ً
 ٤٦ ال وفاة أن ا�� اشارة“ ا�حتو محمد وجاسم جعفر  حبيب ع�� من كال

 باشرت“ حيث التحقيق �� لتصفي��م نتيجة بل طبيعية تكن لم الدجيل من

 �لف نھأ ف��ا ذكر  ال�ي امل��م افادة ا�� فاستمعت املحاكمة باجراء املحكمة

 ١٤٨ عددهم يبلغ املحكوم�ن من عدد ع�� األعدام حكم بتنفيذ ١٩٨٤ عام

 
ً
  محكوما

ً
 و ه للمحكوم�ن الك�� العدد من املتبق�ن وان الوقت لضيق ونظرا

٩٦  
ً
 .“ التحقيق أثناء االخر�ن تصفية نتيجة محكوما

 اءأثن آخرلتصفيتھ �خص وفاة التحقيقية ال�جنة كتاب �� ورد كذلك

  �ان نفسها السلطة تقدير  ووفق أنھ رغم حجزه
ً
 راحھس يطلق لم لكن بر�ئا

  وقتل خابراتامل ضابط قبل من
ً
 تعلقةامل الفقرة نص �انت ال�جن �� أيضا

۷٦۷ 
 



 وجود عدم حس�ن �امل التحقيق لضابط تب�ن ١٩٨٢ عام/  تموز /١٧ ��“ بھ

 اخالء أمر  فعرض ا�حادث بذلك نصيف مهدي عبداالم��  للموقوف عالقة

 يقيةالتحق ال�جنة وعضو  والتحري  التحقيق مدير  ع�� التوقيف من سبيلھ

 ر املذكو  سبيل اخالء ع�� األخ��  ووافق، الشيخ�� عيلاسما وضاح العليا

 حس�ن �امل التحقيق  ضابط ينفذه لم األمر  هذا أن غ��  التوقيف، من

 .التوقيف رهن األم��  عبد و�قي

 عن املخابرات جهاز  من القطر  سر  أمانة مكتب أستفسر  ١٩٨٤ عام و��

 هاقدم مطالعة بموجب التحقيق ضابط ب�ن حيث املذكور  املوقوف مص�� 

 ملوقوفا بتصفية تفيد وال�ي مسلم �اظم السيد والتحري  التحقيق مدير  ا��

 .“ املذكور 

 يقالتحق �� ا�حادثة هذه ذكر  تم لم �� ال�جنة كتاب من وا�حال غ��  ال��ي

 ر قرا �� أسمھ ورد �خص يوجد باثن�ن؟ األعدام حكم تنفيذ �عدم ا�خاص

 عبداالم��  ال  نصيف �� األم عبد مهدي أسمھ الدجيل من ١٤٨ اعدام حكم

 القرارات؟ �� خطأ أسمھ وكتب ال�خص نفس هو  هل نصيف مهدي

 ماألعدا حكم باصدار  تكتف لم ف�ي وهمية �انت املحاكمة لكون  كنتيجة

 القانون  حسب لها يحق ال  أحداث االعدام بحق حكم اصدرت فقد بمو�ى

 قوطس �عد م��م ٢٧ اعمار  تحديد تم باالعدام، عل��م تحكم أن انذاك

 معرفة وحسب احدهم أن ا�� �ش��  للسلطة وثائق توجد لكن النظام،

  �ان السلطة
ً
 اسمق أن ا�� �ش��  الدجيل محكمة �� عرضت وثيقة ففي حدثا

 ١٤ عمره �ان ١٤٤ األعدام حكم قرار  �� �سلسلھ و�ان الزندة جاسم محمد

 من سنت�ن �عد أي ٨٤ عام عقدت أ��ا و�ما املحاكمة ا�عقاد عند سنة

 .سنة ١٢ �ان حجزه أثناء عمره فأن الدجيل ادثح

 

۷٦۸ 
 



  باالسماء الوثيقة تلك ابتدات 

 .سنة ١١ حسون  عباس حسون  - ١“ 

 .سنة ١٤حميد مجيد ستار  -٢

 سنة ١٤ محمد حسن أحمد -٣

 .سنة ١٢ محمد حسن جواد -٤

 .سنة ١٦ جاسم محمد هاشم -٥

 .سنة ١٧ عباس خض��  عامر  -٦

 .سنة ١٥ �اظم حبيب محمد -٧

 .سنة ١٤ الزنده جاسم محمد قاسم -٨

 “ .سنة ١٧ علوان أحمد شهاب -٩

 :ف��ا ورد ثم

 :املخابرات جهاز  مدير  السيد“ 

 �ناملجرم وعوائل ا�� ��م واملشتبھ امل��م�ن األ�خاص جميع احالة تم -١

 ا�� سنة ١٨ من ال�جنة باق��اح االحالة عمر  وحدد املحاكمة ا�� الرجال من

 .ذلك ع�� سيادتكم موافقة وحصلت حالسال  حمل ع�� قادر 

  سنة ١٨ من أقل باعتبارهم االسماء بقيت الدجيل قضية �ل من -٢
ً
 علما

 .املث�ى �� حجزوا النساء- املحاكمة ا�� احيلوا الرجال عوائلهم أن

 ةاحال باالم�ان أنھ سيادتكم ع�� املوضوع عرض باعادة �� السماح أود -٣

 خروجهم ألن الفتيان مدرسة �� مهمحك �غية املحكمة ا�� املذكور�ن

 
ً
  مجرمة أداة م��م سيجعل باالعدام عوائلهم حكم مع مستقبال

ً
 ذاله وتجنبا

 السابق باملق��ح باالخذ سيادتكم مايراه أو  األق��اح هذا جاء التصدر 

 .“ املث�ى �� ا�حجز  ا�� واحال��م

۷٦۹ 
 



 .“ أفضل املث�ى حجز  �� يبقون “ الهامش و�ان

 حجزه عند سنة ١٢ عمره �ان والذي الزندة سمجا محمد قاسم أن أي

  عليھ االعدام حكم اصدار  عند سنة ١٤ عمره و�ان
ً
 لم الع��اف استنادا

 .جعفر حبيب وع�� ا�حتو  محمد كجاسم املث�ى حجز  �� �ان بھ يدلو 
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 النھ يتم لم االول  مرت�ن باعدامھ جاسم محمد قاسم عذاب رحلة ان��ت

 وفاة كشاهدة لھ وفاة شهادة صدرت قدف ذلك ورغم ليا معسكر  �� �ان

 حكم قرار  �� املحكوم�ن مع ١٩٨٥ عام أعدم قد أنھ أساس أن ع�� غ��ه

 اعدامھ تم فقد“ املعدوم بحكم“ لكنھ �� ولكونھ الدجيل من ١٤٨ االعدام

 
ً
 :للمخابرات كتاب �� اال�ي ورد حيث ١٩٨٩ عام فعال

 الزندة مجاس محمد قاسم العرا��/ م املح��م املدير  السيد

 وان سبق والذين ١٤٨ عددهم البالغ الدجيل جماعة من أعاله املذكور  -١

  باالعدام بحقهم ا�حكم وصدر  الثورة محكمة رئاسة ا�� احيلوا
ً
 ح�ى شنقا

 املرقم ا�جمهوري مرسومها بموجب ا�جمهور�ة رئاسة صدقت حيث املوت

 .ا�حكم قرار  ع�� ١٩٨٤ لسنة ٧٧٨

 األح�ام قسم/  الكبار  أصالح دائرة ا�� كتاب دأعدا تم األساس هذا ع�� -٢

 ١٩٨٥/ ٢٠/٣ �� ١٢٥٣ املرقم الطو�لة

  بحقهم ا�حكم تنفيذ بصدد يلزم ما اتخاذ بموجبھ راج�ن
ً
 وعموض وان فورا

 .١٤٤ �سلسل التنفيذ لغرض املرسلة املجموعة ضمن أسمھ �ان البحث

 اهذ وع�� عالهأ كتابنا بموجب األعدام حكم فيھ ينفذ أن املفروض من -٣

  واملرفق وفاة شهادة تنظيم تم األساس
ً
 جانبا

) لسيادتكم املعروفة(  الدجيل لقضية حدثت ال�ي املال�سات خالل من -٤

 مدير�ة �ا� رسل وانھ ا�حكم بھ ينفذ لم اليھ املوما بأن تب�ن التدقيق واثناء

 .بھ ا�حجز  تنفيذ لغرض املث�ى أمن

 لبج تم سنھ صغر  م��ا العتبارات ملح��ما ا�جهاز  مدير  السيد موافقة �عد

 ع�� بحقھ الصادر  ا�حكم تنفيذ لغرض املث�ى أمن مدير�ة من أعاله املذكور 

 األستفادة لغرض ٦ م ا�� ارسالھ لسيادتكم نق��ح أعاله ورد ما ضوء ما

 ذوتنفي غر�ب أ�ي �جن ا�� التحقيقية ال�جنة قبل من أصطحابھ أو  منھ

 .“ ا�حكم
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  جاسم محمد قاسم يكن لم 
ً
 للسلطة تب�ن فقد وحده الورق ع�� معدوما

  ينفذ لم غ��ه �سعة هناك أن
ً
 بحكم“ أ��م رغم ��م األعدام حكم أيضا

 �ا� كتاب �� ورد كما لهم وفاة شهادات السلطة اصدرت حيث“ املعدوم�ن

 :و�الة املخابرات جهاز  مدير 

 ١٩٨٤/ج/٩٤٤ رقمةامل بالدعوى  الثورة محكمة رئاسة قرار  صدر  ون  سبق ١

 .الدجيل حادث �� املدان�ن باعدام القا��ي

 قرار  ع�� باملصادقة ١٩٨٤ لسنة ٧٨٨ املرقم ا�جمهوري  املرسوم صدر  -٢

 ا�حكم

 كمح تنفيذ تم ا�جثث لدفن �غداد وامانة ال�جن أدارة مع التنسيق �عد -٣

  أصو�� محضر  ووفق باملجرم�ن األعدام
ً
 التنفيذ �جنة قبل من موقعا

  صورتھ ملرفقةا“
ً
 “ طيا

 السيد ا�� أدناه اسماوهم والواردة م��م مجرم�ن عشرة سلم وان سبق -٤

 قرار  �� وردت قد اسماوهم أن العرض مع ٦ م خالل من الف�ي املستشار 

 بتأر�خ املحرر  التمي��  محضر  �� وكذلك ا�جمهوري واملرسوم ا�حكم

 رسمية رراتمح من املثبت حيث من املعدوم�ن بحكم فهم ٢٣/٣/١٩٨٥

 .أعاله التار�خ �� لهم الوفاة شهادات ح�ى ونظمت

 األق��اح -٥

 ودلوج ال�جن أدارة مع و�التنسيق سري  �ش�ل ��م األعدام حكم تنفيذ -ا

 .للتنفيذ مناسب وم�ان أم�انية

 سري  �ش�ل جث��م لدفن �غداد أمانة مع التنسيق -ب
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 األسماء:

 حسون  عباس محمد فالح -١

 ودعب نجم عبود -٢

 مجيد �عقوب برهان -٣

 محمد جسوم ثامر -٤

 مخلف محمد أحمد �اظم -٥

 هادي محمد حمزة -٦

 حسون  عباس معن -٧

 حسون  عباس حميد -٨

 ا�حسن عبد جاسم محمد -٩

  جاسم محمد قاسم -١٠

 ف��مد يتم أن يفضل. �عم“ :األعدام حكم بتنفيذ االق��اح ع�� الهامش �ان

 سالمة نضمن اذا أما. ا�حالة لطبيعة ةاألمان عدم خشية ا�جهاز  قبل من

 .“ ما�ع فال  النتائج

 وتم ١٩٨٩ عام أسلفنا كما جاسم محمد قاسم ضم��م ومن هوالء أعدم

 .لهم ثانية وفاة شهادات اصدار 

 الذين اال�خاص عدد ماهو  أعاله طرحناه الذي السؤال ا�� عودة وهنا

 ذلك لكن ١٤٨ عداما ا�� �ش��  الطو�لة األح�ام فكتاب ؟١٩٨٥ عام اعدموا

  ٤٦ لكون  �حيح غ��  املعروضة الوثائق من تب�ن كما
ً
 تصفي��م تم �خصا

 موجاس جعفر  حبيب ع�� وهم ليا معسكر  �� �انوا ثالثة و  التحقيق أثناء

 أال  ��م األعدام ينفذ لم اخر�ن ٩ األخ��ة الوثيقة وحسب ا�حتو  رضا محمد

 الذين من فردا ٨٤ ١٩٨٥ عام اعدامھ تم الذي العدد أن أي ١٩٨٩ عام

 اعدامهم تم الذين اال�خاص االر�عة لهم اضفنا واذا القرار  �� اسمهم ورد
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  ٨٨ سيكون  فالعدد“ للتمو�ھ“
ً
  اعدامھ تم من لكن �خصا

ً
 تم ومن فعال

 . لھ جواب ال  سؤال األعدام تأر�خ قبل تصفيتھ
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 أ�خاص ٤ باعدام املخابرات ضابط قام فقدالسابقة  الوثائق من تب�ن كما

 التحقيقية ال�جنة ال�جنة أق��اح و�ان الدجيل بحادث لهم عالقة ال 

 :بخصوصهم

 وفالح حمودي األم��  عبد ومهدي حمودي عبداالم��  حسن اعدام لثبوت“ 

 �� املقصر�ن وادانة) خطأ( عبداالم��  مهدي وصالح عبداالم��  مهدي

 هااكتشاف عند املخابرات قبل من موضوعهم معا�جة وعدم قضي��م

 يذتنف تم الذين أسماء ا�� الحق بقرار  اسما��م تضاف أن أما نرتأي، ا�خطأ

 �ان. “ لعوائلهم ا�حقوق  واعادة بقرار  ا�خطأ ت�حيح أو ، ��م األعدام حكم

 حصلت السامرائي أحمد الديوان رئيس بخط الفقرة هذه ع�� الهامش

 .املق��ح هذا ع�� القائد الرئيس السيد موافقة

 اعدام أن وجدت أ��ا رغم التحقيقية ال�جنة أن الفقرة ذهه ع�� املالحظ

 لكن ا�خطأ ت�حيح وهو  �حيح احدهمها مق��ح�ن قدمت ف�ي خطأ هوالء

 و وه بحقهم يرتكب أخر  خطأ بالتأكيد وهو  هوالء حق �غ�ن األول  املق��ح

 افعد  ، ��م األعدام حكم تنفيذ تم الذين أسماء ا�� اسما��م اضافة مق��ح

 .وا�ح غ��  االق��اح هذا قديملت ال�جنة

 �� رأ��ا عن القانونية الشؤون دائرة من صدام الرئيس ا�� �عد تقر�ر  رفع

 نالذي أسماء ا�� الحق بقرار  اسماوهم تضاف أن أما“ السابق�ن املق��ح�ن

 لهملعوائ ا�حقوق  واعادة بقرار  ا�خطأ ت�حيح أو  ��م األعدام حكم تنفيذ تم

 �� وفوات اعتبارهم يتم أن اق��حت لك��ا األول  ق��حامل الدائرة تلك تؤ�د لم“

  يكن لم ذلك أن ورغم التوقيف
ً
 ع�� صدام الرئيس وافق فقد �حيحا

 .يده بخط السامرائي أحمد كتبھ الذي الهامش �� ورد كما ذلك
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 بتأر�خ ١٣/ ق العدد الرئاسة ديوان من �عد فيما كتاب ليصدر  

 حمودي األم��  عبد حسن من ل� اعتبار  تنسب“ فيھ ورد ١٣/٨/١٩٨٧

 األم��  عبد مهدي وصالح األم��  عبد مهدي وفالح حمودي األم��  عبد ومهدي

 .التوقيف �� متوف�ن

 .واعالمنا بصدده يقت��ي ما اتخاذ راج�ن

 وفاة شهادات اصدار  تنسب :الوز�ر مكتب/  ال�حة وزارة ا�� ��خة

 .“ واعالمنا أعاله املذكور�ن باملتوف�ن
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 اولةمح ا�� الرئيس �عرض ع�� تدل والت�جيالت الوثائق هذه أن ا�خالصة

 أحد يصب لم �خص�ن النار  باطالق قام بحجمها ضئيلة �انت اغتيال

 من ٦٢٩ و  الدجيل من فردا ٦٨٧ع��  القبض ألقي لكن ل�حادث كنتيجة

  ١٤٨ بحق االعدام أح�ام صدرت بلد
ً
 ادان��م أن �عد الدجيل من �خصا

  وا�خيانة العمالة ��م ��م لصقتوا �عقد لم محاكمة
ً
 اتاع��اف ا�� استنادا

 اختلفت أح�ام اصدرت فقد الورق ع�� �انت املحاكمة والن. ��ا يدلوا لم

  ١٤٥ ضد صدر  األدانة فقرار ، املدان�ن واسماء عدد ��
ً
 ا�حكم وقرار  �خصا

  ١٤٧ بحق صدر 
ً
 أما القرار�ن ب�ن األ�خاص أحد أسم اختالف مع �خصا

  ١٤٨ بحق صدر  فقد االعدام حكم ع�� دقةاملصا قرار 
ً
 �عذيب تم. �خصا

  ٤٦ تصفية خالل من �ستدل كما املوقوف�ن
ً
 .التحقيق أثناء �خصا

 ال�حراوي  ليا معسكر  �� ثم املخابرات مب�ى �� باكملها عوائل حجزت

 لهم عالقة ال  هوالء أن رغم السلطة ضد �انوا أ�خاص أقر�اء لكو��م

 بحقهم تصدر  با�حادث ولم لهم عالقة ال  أ�خاص أعدم، االغتيال بمحاولة

 رغم التوقيف �� توفوا أ��م ع�� لهم وفاة شهادات واصدرت اعدام أح�ام

  يكن لم ذلك أن السلطة علم
ً
 اع��افات الصاق �عد أحداث واعدم. �حيحا

 حول  واسعة مساحات �سات�ن وتجر�ف مصادرة تمت كما. ��ا يدلوا لم

 .املدينت�ن

 لمو  بم��م�ن األعدام حكم تنفيذ عدم أسباب بمعرفة مهتمة السلطة �انت 

 من با�خاص األعدام حكم أصادرها ع�� الثورة محكمة تحاسب أو  ��تم

 �� محجوز�ن تصفية ع�� املخابرات ضباط تحاسب ولم محاكمة دون 

 .املحاكمة اجراء وقبل عهد��م

 أخرى  �ارثة حدوث عند أال  الدجيل �� ماحصل ال�عرف أن املرة املفارقة من

  �ان ملن األسئلة لتوجھ باحتاللھ تمثلت للبلد
ً
 دثحا وقوع عند مسؤوال

 .. الدجيل �� ماحدث عن الدجيل
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 ونحس خيسوي يندفن اللي ... واللي  بجراحو يلق واليطلع مكسر اليطلع"
 واحد األعداء صفوف واال ..  الخيرين صفوف من خسارة ألي باأللم

 "مةقي ماله بالتحقيق يموت

 حسين صدام
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 ال�ي العراقية القيادة محاكمة كيفية معضلة االحتالل سلطة واجهت

 ماتوا��ا بان��ا�ات أ��مت قد �انت ال�ي القيادة تلك بقبض��ا، وقعت

 Enemy Of The State كتاب وحسب .الطو�لة حكمها ف��ة أثناء عديدة

 عدة هناك �ان ،العرا�� للطرف القانونية االستشارة قدما ومؤلفاه

  �ممحاكم� تكون  أن م��ا للمحاكمة القيادة تلك تقديم لكيفية أق��احات

  الدولية ا�جنائية للمحكمة مماثلة محكمة أمام بمثولهم دولية
ً
 خصوصا

  جزء أن
ً
 دض وا�جرائم ا�جماعية باالبادة تتعلق �انت ال��م تلك من كب��ا

  التوجد وال�ي األ�سانية
ً
 ألخر ا األق��اح، لعراقيةا القوان�ن �� لها  نصوصا

 بتلك خاصة وعقو�ة نصوص أستحداث �عد عراقية املحكمة تكون  أن

 حكمةم �شكيل عملية أن من مش�لة املتحدة الواليات تتجنب ول�ي. ال��م

 عملية يؤ�دوا لم الذين األمن مجلس أعضاء من معارضة ستواجھ دولية

 حدث كما للغاية لةطو� تكون  قد الدولية املحكمة أن كما العراق احتالل

، كمةاملح تلك تنت�ي أن قبل بوفاتھ ان��ت وال�ي ميلوسوفتش ملحكمة

 وال�ي ةاملختص العراقية ا�جنائية املحكمة فتش�لت الثا�ي األختيار  فضلت

 �عد رى األخ املعضلة.العليا العراقية ا�جنائية املحكمة ا�� �عد فيما تحولت

 ستكون  هل، املحاكمة ن ستكو  ش�ل أي ع�� �انت املحكمة تأسست أن

 ��ع أم السابقة العراقية القيادة ضد ال��م �ل ف��ا توجھ ك��ى  محاكمة

.  معينة بحادثة خاصة ��مة م��ا واحدة �ل �� توجھ مصغرة محاكمات ش�ل

 نم سلسلة تكون  أن أي الثا�ي الش�ل العرا�� الطرف فضل ال��اية ��

 تلك فابتدات. ال��م �ل ف��ا توجھ ك��ى  محاكمة عن بدال  املحاكمات

 .الدجيل بحادثة املحاكمات

 �عرض أن أن �عد سنستعرضها عديدة انتقادات الدجيل ملحكمة وجهت

 اع املحكمة �جلسات وخالصة التحقيق دور  �� امل��م�ن القوال خالصة
ً
 تمادا

 .املحكمة ��جيالت وع�� ا�حكم ملف ع��

 

۷۸۲ 
 



 التهم الئحة جلسة

 صدام خاللها بدا دقيقة، ٣٠ ��حوا دامت حيث قص��ة ا�جلسة �انت

 �� السابقة التحالف قوات بث��ا ال�ي الصورة �� عليھ �ان مما أضعف

 .٢٠٠٣ األول  �انون  �� عليھ القبض ألقت عندما العراق

 ام وهو  �سمعھ، لم أنھ غ��  اسمھ عن القا��ي سألھ الهيئة، أمام و�مثولھ

  ؟.�نحس صدام أنت هل“ بقولھ سؤالھ �غي��  إ�� القا��ي دعا

 .العراق جمهور�ة رئيس حس�ن صدام أنا: فأجاب

 “ .عرا�� بيت �ّل  ��“ فأجابھ �سكن؟ أين: القا��ي سألھ ثّم 

 صدام فأجابھ حقوقھ، �عرف �ان إذا عّما حس�ن صدام القا��ي وسأل

 .عي��ا الذي الطرف وعن املحكمة شرعية عن بالسؤال بالقول 

 جمهور�ة رئيس“ صفتھب مناداتھ القا��ي من حس�ن صدام طلب وعندما

 “ .الصفة هذه من تجر�دك تّم  لقد“ القا��ي قال“ العراق

 القتل محاولة ضم��ا من ��م سبع تتضمن الئحة القا��ي تال  ذلك، إثر 

 نم كب��  عدد قتل محاولة ثانيا،. حلبجة �� كيميائية أس�حة باستعمال

 من سياسية أحزاب �� أعضاء قتل محاولة ثالثا،. ١٩٨٣ عام ال��زاني�ن

 ا،خامس. العراقي�ن املتدين�ن من العديد قتل محاولة را�عا،. محاكمات دون 

 ءوالقضا. ضّدهم أدلة دون  من األنفال �� العراقي�ن من العديد قتل محاولة

 صدام ضّد  السا�عة ال��مة ١٩٩١ عام والشيعة األكراد انتفاضة ع��

 .الكو�ت غزو  �انت املس�حة القوات وقائد الدولة رئيس بصفتھ حس�ن

 نأ �عد �عصبية فأجاب صدام الرئيس انتفض ال��مة تلك سماعھ وعند

  �ان
ً
  هادئا
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ً
 احر  العراقية أنو  �الوا الكو�تيون  النھ حس�ن صدام يحاكم القانون “ قائال

 عراقال عن يدافع العرا�� �شرف ونزل  .للشارع تن�ل  دنان��  �عشر  أنخل��ا

 “ الكالب ذولھ تجاه التار�خية ا�حقوق  واحيا

 أنھ حيث األلفاظ هذه مثل استعمال من تحذيره إ�� القا��ي دفع ما وهو 

 ملواتح قانونية جلسة �� نحن“ صدام الرئيس فجاو�ھ قانونية جلسة ��

 العام والقائد العراق جمهور�ة رئيس أنھ هو  حس�ن صدام مسؤوليتھ،

 ةبصف أذن.. تمام...  للكو�ت راحت املس�حة والقوات...  املس�حة للقوات

 �عيد صاح��ا ويعامل رسمية صفة ع�� ��م تثار  أن يجوز  ،فهل، رسمية
ً
 ا

 صدام وأضاف“ والقانون  الدستور  عل��ا نص ال�� الرسمية الضمانات عن

 الرئيس إ�� إشارة ��“ بوش هو  ا�حقيقي املجرم تمثيلية، هذه“ حس�ن

 .بوش جورج األمر��ي

 هذا عن سمعت دلق“ صدام قال األكراد، ضّد  الغاز  استعمال و�خصوص

 صدام الرئيس حكم إبان حدثت إ��ا تقول  تلفز�ونية تقار�ر  بواسطة

 “حس�ن

 ال  واالحتالل العرا�� الشعب من منتخب رئيس أنا“ حس�ن صدام وأضاف

ي ين�ع أن يمكن
ّ
 “.الصفة هذه ع�

 تار يخ أن بإم�انھ �ان إذا عّما السابق العرا�� الرئيس القا��ي سأل وعندما

ھ“ قائال ّدامص أجاب محاميا،
ّ
�ي يقولون  واألمر�كيون  بإم�انھ إن

ّ
 أملك إن

 وثائق ع�� التوقيع حس�ن صدام ورفض“ .العراق خارج الدوالرات مالي�ن

ھ“ قائال املحكمة
ّ
ھ“ املحكمة �� حدث ما فهم إن

ّ
 يھمحام يكون  أن يفّضل وإن

 .حاضرا

 ضد الغاز  أستعمال ينكر  لم صدام الرئيس أن ا�جلسة هذه ع�� املالحظ

 ومن ،االذاعات �� سمعها أنھ بقولھ واكتفى ال��مة هذه اث��ت عندما األكراد
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 مرةمؤا من الكو�ت لغزو  قدم��ا السابقة السلطة �انت ال�ي امل��رات �ل

 تالكو� ثورة دعم ا�� الكو�تي�ن قبل من ا�حدود ع�� التجاوز  ا�� نفطية

 ��مأ قالوا الكو�تي�ن أن لھ كم��ر اختار  للغزو  األول  امل��ر هو  �ان والذي

 نالكو�تي� أن تصديق يصعب قول  وهو  دنان��  �عشرة العراقية سيجعلون 

 من من الرئيس يذكر  لم، الكو�ت غزو  فصل �� عرضنا فكما، قالوه

 أن نم  تنبع التصديق وصعو�ة،  بھ سمع وم�ى وكيف ذلك قال الكو�تي�ن

 راقالع ل��دئة �سعون  الكو�تيون  و�ان العسكر�ة قوتھ باوج �ان العراق

 لعراقا ��مة و�� النفط باسعار  بالتالعب عليھ يتامرون ال  أ��م من واقناعھ

 دالتصعي ع�� الكو�تي�ن املسؤول�ن من أي يجرؤ  فكيف الغزو  قبل لهم

 ا�حدود؟ ع�� �انت العراقية والقوات صدام للرئيس اهانة هكذا بتوجيھ

 �� أو  قبل األعالم ئلوسا تذكره لم التقول  بذلك الكو�ت�ن ا��ام أن كما

 هاوضم الكو�ت احتالل �عد مرة الول  الرئيس ذكره بل للغزو  األو�� األيام

 .أشهر ٤ بحوا��

 ضد قانونية حصانة لھ أنھ من للقا��ي ملح الرئيس أن هو  أخ��ة مالحظة

 القا��ي ورفض زمنھ �� وضعھ تم الذي الدستور  حسب لھ توجھ ��م أي

  ذلك �� مناقشتھ
ً
 سنتطرق و  ال��م �� التحقيق �� سيدخل ذلك ىمع� أن قائال

 فيما ضده قانو�ي اجراء أي من الرئيس حصانة أي النقطة هذه ملناقشة

 .�عد
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 التحقيق مرحلة يف املتهمني أقوال خالصة

 حس�ن صدام أقوال خالصة 

 ان� الذي املوكب �عرض الدجيل ملدينة ز�ارتھ أثناء أنھ حس�ن صدام ذكر 

 لكنھو  تقر�با بندقيت�ن من نار�ة عيارات أطالق ا�� سياراتھ أحدى �ستقل

 من ترجل النار  أطالق أثناء وانھ، املدة م��ي �سبب ذلك من متأكد غ�� 

 نع عبارة �انت منصة  اعت�� حيث املدينة ��  قدميھ ع�� وسار  سيارتھ

 وعاد  سيارة �� ركب ثم أخرى  مرة املواطن�ن مع وتحدث املنازل  أحد سطح

 جرح  أي ا�� أحد يتعرض لم علمھ حد ع�� أنھ أضاف كما، �غداد ا��

  يكن لم وانھ  با�حادث
ً
  الز�ارة بموعد �علم أحدا

ً
 .مسبقا

  ادثح �� بالتحقيق تختص �انت ال�ي ا�جهة عن حس�ن صدام سئل وعندما

 واالمن املخابرات مثل مختلفة أجهزة لدينا �انت  أنھ أجاب الدجيل

   �عملها تقوم  و��، جعهامرا ولها العسكر�ة واالستخبارات
ً
 قاتللسيا وفقا

 تتم وعندما  املوضوع �� تحقيق أي اجراء م��م اطلب لم أ�ي أال ، املتبعة

  ابراتاملخ جهاز  رئيس منصب �شغل �ان الذي التكر��ي برزان بأن  مواجهتھ

  قال الوقت ذلك ��
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  وانيةلرضا موقع �� مباشرة ا�حادث �عد زارك بأنھ التحقيق أثناء افادتھ ��

 جابأ املوضوع �� التحقيق لغرض الدجيل ا��  األنتقال اليھ طلبت  وانت

 أ�ي برزان قال اذا  ولكن بالتحديد  أتذكره ال  برزان  باقوال جاء ما بأن

 عاالستطال  أو   التحقيق واجراء ا�حادث �عد الدجيل ا�� الذهاب اليھ طلبت

 .صادق فهو 

/  ٧/ ٣١  �� ٩٨٢ املرقم الثورة ةقياد مجلس قرار  عن صدام سئل وعندما

  املخابرات منتس�ي من عدد منح تضمن  الذي ٩٨٢
ً
 سنة ملدة قدما

 وعن، الدجيل بحادث  ا��موا من ع�� القبض �� الفاعلة ملساهم��م

 �ان  اذا ولكن يتذكر  ال  أنھ أجاب القرار  ع�� اليھ �عزى  الذي التوقيع

 نب� ثم، املسؤولية اتحمل افان ا�� �عود معروف وهو  �ي ا�خاص  التوقيع

 . �� فهو  �� أنھ  يثبت  توقيع أي  املضاهاة �عد
ً
 س�نح صدام �ان ما وكث��ا

 ابأسب عن سئل  وعندما يتذكر  ال  بأنھ  التحقيق قضاة اسئلة ع�� يجيب

 دأر�  عندما أتذكر  أنا أجاب التحقيق أثناء تذكره وعدم الضعيفة ذاكرتھ

 .أتذكر أن أر�د ال  عندما أتذكر  وال   أتذكر  أن

 
ً
 أنك التحقيق �� رمضان ياس�ن طھ باقوال جاء بأنھ سؤال ع�� وجوابا

  بھ  اتصلت
ً
 نع املسؤولة األمنية باالجهزة اللقاء اليھ وطلبت  هاتفيا

 موتقدي العمل مجر�ات  ع�� واالطالع  ل�حادث التا�� اليوم �� التحقيق

 �ان اذا أنھ  قال، نةاملدي �� التحقيق بامور  وافهامهم واملشورة الن�ح

 لمھع حس�ن صدام وانكر . بقولھ صادق فهو  ذلك قال قد ياس�ن طھ الرفيق

 واطفال  �ساء من مكونة باكملها عوائل وحجز   باعتقال أمرت ال�ي با�جهة

 ال  بأنھ واجاب، السماوة �حراء �� ليا معتقل �� وحجزها وشباب وشيوخ

 ٤/  ١٢ بتأر�خ ليا معتقل �� املحتجزة العوائل هذه سراح  أطلق من �علم

  التحقيقية ال�جنة قبل من اليھ قدم الذي  بالتقر�ر  ذكر  وعندما  ١٩٨٦/ 

  قد املذكورة  العوائل  وان، الدجيل �� ماجرى  حول  ١٩٨٧/  ٧/  ٢ بتأر�خ

 أنك �ع�ي مما منك بمكرمة ا�حجز  من سبيلهم واخ�� سراحها أطالق تم
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 كأن بدليل التحقيق و�مجر�ات  ضيةالق هذه ع�� �امل  اطالع ع�� كنت

  اصدرت قد
ً
 كرمت أ�ي“ أجاب  ١٩٨٦  عام �� املحجوز�ن سبيل باخالء أمرا

، ينھح ��  املوضوع تا�عت أ�ي أتذكر  ال  أ�ي أال  سبيلهم واخليت املحجوز�ن

 .ر�ما باملوضوع أتذكرها ال  ما جهة �لفنا أعتقد  ولكن

 التقر�ر  من ا�خامسة ةالفقر  بأن سئل عندما حس�ن صدام أجاب كما

، الدجيل أها�� من كب��ة العداد اعتقاالت  هناك أن  تذكر  أعاله املذكور 

 وصدرت صور�ة التحقيقات و�انت  التحقيق أثناء ماتوا قد �عضهم وان

 أي ودون   القضية اوراق ع�� �عضهم ع�� الثورة محكمة من أح�ام

 أي تتخذ ولم فعةمرا دون  من عبارة التقر�ر  ذلك �� ورد حيث  محاكمة

 ا�� �ش��  ال  التقر�ر  أخر  �� اليك املنسوب الهامش حيث ، الشأن ��ذا اجراء

 أثناء  مواطن�ن موت ��  �سببوا الذي اال�خاص بحق اجراء أي اتخاذ

  الورق ع�� صور�ة محاكمات أقاموا الذين املحكمة أعضاء أو  التحقيق

 � �ش� ال�ي  لتعليقاتا �عض وجود أن صدام أجاب، قانونية مرافعات ودون 

 اذا �يم لالمر  ��تم لم أنھ �ع�ي ال  املخالف�ن بحق  اجراء أي يتخذ لم أنھ ا��

 يثبت أن دون  اجراء أي  اتخذ أنھ يمكن  ولكن التقر�ر  ع�� أطلع قد �ان

 .التقر�ر ع�� ذلك

 أها�� واعتقال بالتحقيق برزان  ا�� أوامر  أصدر  هل صدام سئل وعندما

 �ناملدني الس�ان ع�� النار  باطالق املس�حة للقوات وامر أ واصدار  الدجيل

  أصدر  ولن أصدر  لم أنا أجاب الدجيل ��
ً
 ر أنك كما مدني�ن س�ان بقتل أمرا

 يواالرا�� البسات�ن تجر�ف بخصوص رمضان ياس�ن طھ ا�� أوامر  اصداره

  الدجيل �� الزراعية
ً
 .ذلك يتذكر  ال  أنھ قائال

 نم الدجيل �� ارتكب ما ل�ل لتخطيطوا التنظيم حس�ن صدام أنكر  كما

 واضطهاد الزراعية األرا��ي وتجر�ف عوائلهم وحجز  ملواطن��ا اعتقاالت

  الس�ان
ً
 ليس أنھ قائال
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 كب��  عدد باعدام الثورة محكمة قرار  وعن. السؤال هذا عن اجابة لديھ 

 القانونية للضمانات املذكور  القرار  مراعاة وعدم الدجيل مواط�ي من

 صدر  القرار  بأن أجاب، القرار ذلك ع�� ذلك رغم ومصادقتھ للم��م�ن

 رئيس واجب من أن ا�� �ش��  ما العراق جمهور�ة دستور  �� وليس

 بلق القضائية وواجبا��ا عملها �� املحاكم اجراءات من التأكد ا�جمهور�ة

 .باألعدام ا�حكم ع�� املصادقة

 ا�� وحز�ية يةومخابرات عسكر�ة قوات بتحرك علمھ مدى عن سئل وعندما

 �� أك أو  أيام ثالثة مدى ع�� أمنية باجراءات وقيامها �غداد من قر�بة منطقة

 للقوات العام القائد باعتباري  القوات بحركة يتعلق فيما بأنھ أجاب

 ش�ل� م�ي بأمر  أال  أخر  ا�� م�ان من تتحرك ال  املس�حة القوات فأن املس�حة

 عمليات ضمن أخر  ا�� م�ان من تتحرك أن يمكن نادرة حاالت �� ولكن، عام

 .أمنية السباب

 جهة ةاي ا�� األمر  اصداره الرئيس أنكر  فقد التحقيق خالصة من يتي�ن كما

 تجر�ف أو  الدجيل أها��  باعتقال أوامر  أصداره  أو  ا�حادث �� بالتحقيق

 راراتق ع�� التصديق  هو  دوره و�ان املوضوع يتا�ع يكن لم وانھ البسات�ن

 األدعاء مهمة أن ذلك ومع�ى  القانون  وفق محاكمة اجرت قد �انت محكمة

 من بالدجيل ماحل ع�� القانونية مسؤوليتھ اثبات محاولة �انت العام

  كناملم من �ان فاعتقد للدفاع بالنسبة أما األ�سانية، ضد بجرائم ا��ام

 �انت وتبعاتھ ا�حادث أن أي عنھ للدفاع  �است��اتجية �ستغلها أن

 تتحملھ للقانون  خرق  أي وان بذلك هو  ي�لفها لم أخرى  اتجه مسؤولية

 ولكن  بذلك األمر  اصداره دون  ومن علمھ غ��  من جرت ال��ا ا�جهات تلك

 ع��  الدفاع أست��اتجية أقتصرت فقد املحاكمة جلسات من ات�ح كما

  ورةمز  الوثائق واعتبار  الشهود وتكذيب املحكمة شرعية عدم ع�� ال��ك�� 

 . �عد فيما بالتفصيل كلذل وسنتطرق 
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 التكر��ي برزان أقوال خالصة

 �� أنھ“ ا�حكم قرار  �� ورد ما حسب معھ التحقيق �� التكر��ي برزان ذكر 

 ھ�سالمت حس�ن صدام هنأ حيث الرضوانية منطقة ا�� انتقل ا�حادث يوم

 وهناك شاكر  سعدون  ومعھ الدجيل ا�� ذلك �عد انتقل ثم ا�حادث من

 ال  الذين األ�خاص �عض فأبلغھ ا�حادث عن ديناملوجو  من استفسر 

 قبل من النار  عليھ اطلقت حس�ن صدام موكب مرور  أثناء بأنھ يتذكرهم

 الذهاب منھ طلب حس�ن صدام وان، ال�عرفو��م الذين األ�خاص �عض

 املنطقة �� التحقيق واجراء ا�حادث أسباب ملعرفة الدجيل منطقة ا��

 قا ��م املشكوك اال�خاص ملعرفة
ً
 �ان ألنھ واجبھ من �ان ذلك بأن ئال

 
ً
 و�انت ا�جيش من قوات وجد للدجيل ذهابھ وعند الرئيس أمن عن مسؤوال

 و�عض والشرطة األمن من وقوات ا�جمهوري ا�حرس من القوات هذه

 وق تط و�� العسكر�ة القطعات تلك شاهد أنھ وذكر ، البعث حزب منتس�ي

 بامرة جهة �ل و�انت املنطقة

  ردوو “ قياد��ا
ً
 ما�حك قرار  ��  أيضا

 املسؤول �ان أنھ ذكر  برزان أن“

 �ار � ق��ى حيث املنطقة �� املوجود

 منطقة �� وليلة ا�حادث يوم

 عدو�، التا�� اليوم ��ار  ا�� الدجيل

 طلب القضية بتفاصيل علم أن

 طوقةم �انت ال�ي البسات�ن تطو�ق

 كما، العسكر�ة القوات قبل من

 �� املروحية الطائرات حلقت

 ار الن الطالق تبادل وحدث املنطقة

 ات�نبالبس املختف�ن اال�خاص ب�ن

 ااثره ع�� قتل العسكر�ة والقوات
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 التحقيق أجري  حيث أ�خاص أر�عة أو  ثالثة أعتقل كما، ثالثة أو  �خص�ن

 �انت األ�خاص �عض أعتقل األمن مدير  أن سمع مجرد وسمع، معهم

 دوق، والنخيل األ�جار  بقطع قام كما عوائلهم مع وكث��ة كب��ة اعدادهم

 .ومرفوض أصو�� غ��  التصرف هذا بأن حس�ن صدام ابلغت

 ا�� وارسلوا وامري  بحضوري اعتقالهم تم الذين اال�خاص أن برزان وذكر 

 عةأر� أو  ثالثة هم معهم التحقيق لغرض الوقت ذلك �� املخابرات حاكمية

 العوائل من يعاملجام اعتقال بخصوص لھ علم ال  وانھ، أك�� ال  أ�خاص

 ��ا املحتجز�ن بارسال املخابرات جهاز  عالقة أنكر  كما .واالطفال والنساء

 .ال�حراوي  ليا ومجمع غر�ب أ�ي �جن

 قبل من �انت الثورة محكمة ع�� احيلت ال�ي القضية أن سئل وعندما

/   ٤٠ املخابرات �� القضية رقم و�ان ا�جمهور�ة رئاسة من و�أمر  املخابرات

 عن مسؤولة �انت ال�ي �� املخابرات �� التحقيقية الدوائر  وان ١٩٨٤

 كنمم، باملوضوع عالقة أو  علم لها ليس املخابرات أن ذكر  التحقيق عملية

 أنھ وكرر  ١٩٨٣ عام املخابرات جهاز  لرئاسة تركھ �عد القضية تكون  أن

 الثورة محكمة ع�� امل��م�ن احالة أن واكد املوضوع ��ذا عالقة لھ ليس

 أن ع�� واكد، املخابرات �� املنصب مغادرتھ �عد حدث قد عتقد� كما

 ث�� ك �� املخابرات أسم �ستغل �انت الوقت ذلك �� العامة األمن مدير�ة

 .األحيان من
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 البندر حمد عواد أقوال خالصة

 مش�لة محكمة أي قاض مايفعلھ سوى  يفعل لم أنھ ذكر  البندر  حمد عواد

 سرئي باعتباره وانھ، امل��م�ن ضد ألدلةا تتوفر  عندما القانون  بموجب

 املحكمة تلك قيام عند القانونية األصول  جميع را�� الثورة محكمة

 ١٤٨ بمحاكمة
ً
 �� الوطنية السالمة دائرة من محكمتھ ا�� احيلوا �خصا

 الرئيس اغتيال محاولة عن محاكم��م الجراء ا�جمهور�ة رئاسة ديوان

 اسبوع�ن استمرت محاكمة و�عد ،ع��م للدفاع محام انتدب وانھ صدام

  باعدامهم قرار  ا�� املحكمة توصلت
ً
 رئيس بقتل شروعهم لثبوت جميعا

 �� صدرا وا�حكم األدانة قراري  وان الدعوة حزب ا�� والنتما��م الدولة

 الذي ا�جمهور�ة رئيس ديوان ا�� القضية أوراق أعاد وانھ ١٤/٦/١٩٨٤

 أجرى  أنھ و��ن، باملدان�ن اماألعد حكم نفذ ثم القرار  ذلك ع�� صادق

  ١٤٨ وعددهم امل��م�ن �جميع املحاكمة
ً
 سو�ة الدجيل أها�� من �خصا

 عداماأل  حكم باصدار  قيامھ البندر  وانكر . وخارجھ األ��ام قفص �� بوضعهم

 أن ع�� وأكد حاكمهم الذين امل��م�ن أولئك ضمن من قاصر�ن ع��
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 ��ع أكد كما حالهم، ظاهر  حسب الرشد سن بلغوا مل��م�ن �انت املحاكمة

  ١٤٨ امل��م�ن جميع حاكم أنھ
ً
  ٩٦ وليس �خصا

ً
 .�خصا

 فاختال  أسباب عن املحاكمة أثناء أو  التحقيق أثناء سؤال للبندر  يوجھ لم

 ١٤٥ ب األدانة حكم املحكمة اصدرت ولم وا�حكم االدانة قراري  �� االسماء

 
ً
  ١٤٧ ع�� حكمت ح�ن �� �خصا

ً
 ؟�خصا

 

 رمضان ياس�ن طھ أقوال خالصة 

 للقاء الوط�ي املجلس مقر  ا�� الذهاب منھ طلب حس�ن صدام بان ذكر 

  وذهب ا�جمعة يوم �� ذلك و�ان األمنية األجهزة مسؤو��
ً
 لفاض ووجد فعال

 مسؤو�� يقولھ ما ا�� استمع أن هو  حس�ن صدام توجيھ و�ان ال��اك

 أي أبدي ولم تمالحظا أي لدي �انت أن مالحظا�ي وابدي األمنية األجهزة

 مجرد وانما، املوضوع حول  رسمي كتاب أي أصدر  ولم حي��ا �� مالحظات
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  وقال. القدر ��ذا باملسالة عالق�ي وان��ت توجيھ
ً
 ملنطقةا ا�� أذهب لم“ أيضا

 �عدهاو  الف��ة تلك �� التكر��ي برزان التقي ولم �عده وال  ا�حادث وقت ال 

 �يال با�جهة �� العلم و  الزراعية األرا��ي تجر�ف أو  بقطع أمر  أي أصدر  ولم

 هناك تكون  أن وممكن الوزراء مجلس �� االمر  هذا يناقش ولم بذلك قامت

 ع�� صالحية“ لديھ ليس وانھ، عليا جهات من ا�خصوص ��ذا صدرت أوامر 

 تلقىت �انت األجهزة تلك وان ال��م استمعت فقط، األمنية األجهزة مسؤو��

 ،ا�جمهور�ة برئاسة مرتبطة كو��ا حس�ن صدام من مباشر  �ش�ل األوامر 

 بتجر�ف قام بمن لھ علم وال . �حايا عن �سفر  لم األغتيال محاولة وان

 اذا أال  العامة األمن �� الدجيل حادثة بمثل املختصة ا�جهة وان األرا��ي

 .أخرى  جهة ا�� أمر  أصدر 

 

 ع�� دايح ع�� أقوال خالصة

 وزارة �� �عمل و�ان الدجيل س�ان من أنھ ع�� دايح ع�� أقوال ضمن ورد

  �ان ١٩٨٢ عام و�� ال��بية
ً
 �انت  ا�حز�ية ودرجتھ العليا للدراسات متفرغا

 مطوقة املدينة فوجد ا�حادث يوم عصر  الدجيل ا�� عاد. متدرب عضو 

 داره ا�� فذهب ا�حز�ي ا�جهاز  ا�� اضافة املخابرات وجهاز  املس�حة بالقوات

  ا�حز�ي ا�جهاز  ان� حيث ا�حز�ية بالفرقة التحق ثم
ً
 نوم باجمعھ موجودا

  السامرائي حسون  ابراهيم أحمد الف��ة تلك �� ا�حز�ي املسؤول ضم��م

 ھأن اال  برزان بوجود علم وانھ مزهر  وولده الرو�د عبد�  معهم �ان وكذلك

 من العوائل من مجموعة اعتقال تم ١٩٨٢/  ٧/  ٨ يوم ��. بھ يلتقي لم

. لوالرجا واالطفال النساء من مكونة العوائل �انتو  باكملها الدجيل أها��

 ياراتس تأ�ي �انت الدجيل �� ا�حز�ية الفرقة �� وايداعهم اعتقالهم و�عد

 تمو� السيارات هذه العوائل هذه ار�اب يتم و�ان بالباصات أشبھ مضللة

 ر األوام وان ا�حز�ية الفرقة حماية انذاك واجبھ وان يجهلها جهة ا�� نقلهم
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 مت. اعتقاده حسب ابراهيم برزان أوامر  ع�� تتم �انت ملعتقل�نا بنقل

 و�التحديد ا�حز�ية الفرقة داخل والعوائل األ�خاص من مجموعة �عذيب

 من ومجموعة ابراهيم واحمد ابراهيم برزان �شغلها �ان ال�ي الغرفة داخل

 .بالتعذيب �ش��ك لم ادعائھ حسب وانھ القيادي�ن

 

  ويستمر 
ً
 �� واالش��اك األ�خاص ع�� القبض القاء وصبخص أما قائال

 فأ�ي الدجيل من العوائل ع�� القبض القاء لغرض ش�لت ال�ي املفارز 

  الدور  تفتيش حمالت �� أك��  أو  مرت�ن اش��كت
ً
 السالح عن بحثا

 مسؤول �ان الذي السامرائي ابراهيم أحمد مع ذهبت املرات أحدى و��

 أحد اعتقال لغرض ال��يد دائرة قرب من�ل  ا�� انذاك ا�حز�ي املنطقة

 .الدار موقع �عرف يكن لم حيث األ�خاص

 �� �كاش� لم فأ�ي الدور  و��ديم الزراعية األرا��ي بتجر�ف يتعلق فيما أما

 حيث رمضان ياس�ن طھ من أمر  ع�� جرفت أ��ا أعتقد ولكن العمليات هذه

 .باملنطقة األ�خاص �عض قبل من مشاهدتھ تمت
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  رو�د �اظم هللاعبد أقوال خالصة

 شاهدتھ حيث ١٩٨٢ عام للدجيل ز�ارتھ عند حس�ن صدام شاهد أنھ ذكر 

 املدرسة قرب وصولنا وعند الناس كبا�� وتبعتھ ا�جامع قرب وهو 

 نأ وذكر  الناس و�ا�� أنا فهر�ت نار�ة عيارات أطالق سمعت أألبراهيمية

 شرةع عن تز�د وال  متقطعة �انت سمع��ا وال�ي اطلقت ال�ي االطالقات عدد

 ��اف و�قيت ا�حز�ية الفرقة ا�� عدت النار  أطالق و�عد  طلقة عشر  اث�ي أو 

 قوات حضرت الوقت من بف��ة ذلك و�عد. املوجودين من مزهر  ولدي و�ان

 نم عدد وحضر  املدينة بتطو�ق قامت عسكر�ة قوات م��ا �غداد من كب��ة

  ھشاهدت الذي ابراهيم برزان حضر  كما املخابرات جهاز 
ً
 الفرقة �� موجودا

 قبل من النار  أطالق و�دء القيادة أعضاء من آخر  عدد وحضر ، ا�حز�ية

 .البسات�ن ع�� العمودية الطائرات

 ق��او  �� ا�حز�ية الفرقة �� و�قيت

 تم عندما عوائل أشاهد لم وا�ي

 لاعتقا تم أنھ أعرف لك�ي اعتقالهم

 األجهزة قبل من العوائل هذه

 حتو  ال عائلة م��م واتذكر  األمنية

 كث��ة أخرى  وعوائل جعفر  �اظم وال

 . عددها أجهل

 �سلم أن رفض األ�خاص أحد أن

 بحضوري اال  السلطات ا�� نفسھ

 
ً
 السلطات مع أنا ذهبت وفعال

 ا�جمعيات ممثل كنت حيث األمنية

  وا�حزب الفالحية
ً
 لهم وصديقا
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 خر�ط��ا� محمد �عقوب أو  مجيد �عقوب يد�� وهو  الباب خلف من وناديتھ

 .يؤذوه ال  أن أخذوه أن �عد األمن من وطلبت

 �ساء ضم��م من �ان �ان أنھ وسمعت األ�خاص هوالء اعتقال تم أن و�عد

 وان اجهلها جهة ا�� أرسلوهم وقد شيوخ رجال هناك أن وسمعت واطفال

 رسمية جهة من صادرة قبض مذكرات ع�� بناءا تكن لم باإلعتقال األوامر 

 عالقة لهم ليس ا�حال بطبيعة ولكن الف��ة تلك �� عتقالاأل  آلية أعلم وال 

 عتقالباإل  اش��ك لم فأ�ي �� بالنسبة أما. اعتقالهم سبب أعلم وال  با�حادث

 .ا�خر�ط�� �عقوب عن ذكرتھ ما باستثناء

 يخش كو�ي اللون  رصاصية اولدزمو�يل نوع �سيارة تكر�مي تم أنھ وذكر 

 ٢٤ ��حوا وتبلغ ولعائل�ي �� زراعية ألرض زرا�� عقد تنظيم تم كما عش��ة

  �عيدة ف��ة قبل ذلك و�ان دونم
ً
 .جدا

 تعمتم وكنت أسامة قاطع/  الشع�ي ا�جيش �� الف��ة تلك �� كنت أ�ي

 صادف حيث ١٩٨٢ عام تموز  شهر  خالل أيام سبعة ملدة دور�ة باجازة

 الف��ة تلك �� ماحدث وحدث الدجيل منطقة ا�� حس�ن صدام حضور 

 .ا�حز�ية الفرقة ا�� التحقت فقد قديم ع�ي� ولكو�ي

 

  �اظم عبدهللا مزهر  أقوال خالصة 

 وسمعت ال�� �� وق��ا وكنت املنطقة ا�� حس�ن صدام حضر  ا�حادث يوم

  وا كنت حيث نار  اطالق
ً
 االطالقات عدد و�ان ا�حز�ية الفرقة بجوار  قفا

 �نحس صدام حماية جانب من اطالقات صدرت ذلك و�عد سبعة أو  ستة

 الفرقة �� بقيت وانا املستوصف ا�� غادر  قد حس�ن صدام أن وسمعت
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 ا�جيش من قوة حضرت أقل أو  ساعة �عد أو  األثناء هذه و�� ا�حز�ية

  ع�� النار  باطالق مروحية طائرات قامت كما املنطقة بتطو�ق وقامت

 جثث تجلب ثم ا�حز�ية الفرقة �� الف��ة هذه �� و�قيت البسات�ن منطقة

  وكنت البسات�ن منطقة �� قتلوا الذين خاصاأل�
ً
 فرقةال بناية �� واقفا

 أين ا�� أعرف وال  أستطيع لم أ�ي اال  عل��م للتعرف النظر  حاولت حيث

 ن �ستقلو  األمنية األجهزة من قوة شاهدت األثناء هذه ��. ذلك �عد ارسلوا

 �ان الذي ابراهيم برزان ضم��م من و�ان البسات�ن منطقة تجاه سيارة

 األعتقال عمليات �� اش��ك لم. املخابرات جهاز  رئيس منصب �شغل

 تم األ�جار  وقطع األرا��ي تجر�ف مسألة ��. الدجيل باها�� ا�خاصة

 بأن با�حز  خالل من الينا واملبلغ برزان وامر  ا�حز�ي ا�جهاز  قبل من ت�ليفي

  والبسات�ن الزراعية األرا��ي تجر�ف لغرض الشفالت نرافق
ً
 هبتذ وفعال

 نم التوج��ات حسب ا�حز�ي مسؤو�� من �� األمر  توجيھ تم.  الشفالت مع

 من أخ��ى كنت أل�ي البسات�ن تجر�ف األمر  هذا نفذت حيث العليا ا�جهات

 ذتھنف ولك�ي للقانون  مخالف األمر  أن أعلم أ�ي من الرغم ع�� التنفيذ عدم
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 لالعوائ حجم أعلم ال  أ�ي وذكر . العقاب من نف��ي ع�� خشيت أل�ي

 �يال العوائل ضمن من أتذكر  ولك�ي عل��ا القبض القاء تم ال�ي ومقدارها

 ا�خر�ط�� �عقوب مجيد ومحمود محمد ا�حاج حسن عائلة �� اعتقلت

 الذين األ�خاص وهوالء حسون  وعباس ا�حتو  جاسم وح�� ا�جعفر  و�اظم

 وحكمت سعد لطيف بأن علمت ثم �غ��هم علم �� وليس بأعتقالهم أعلم

  قلواأعت عبد
ً
 . الهمباعتق علم �� فليس والنساء لألطفال بالنسبة أما أيضا

  

 ٢٠٠٥ االول  �شر�ن ١٩ االر�عاء: االو�� ا�جلسة

 �عامل، الدجيل ملحكمة األو�� ا�جلسة أم�ن محمد رز�ار  القا��ي ترأس

 جههاو  ال�ي األسئلة عن األجابة ورفضھ لسلطتھ الرئيس تحدي مع القا��ي

 بالطلب ا�جلسة القا��ي وافتتح. انفعال غ��  ومن و�تسامح ��دوء، لها

 صدام وحضر . املحكمة لقاعة دخولهم عند امل��م�ن من القيود بازالة

 ديھي �� وحامال  عنق ر�طة بدون  قاتمة بزة مرتديا املحكمة قاعة ا�� حس�ن

 لهما اشار  حارسان يرافقھ و�ان االعياء، عليھ بدا وقد القرآن، من ��خة

 كبار  من السبعة امل��مون  قبلھ وحضر .  سرع��ما من ليخففا بيديھ

 قبالة قفص داخل صدام وجلس. الدجيل بقضية وامل��م�ن مساعديھ

 منصب �شغل �ان الذي البندر  حمد عواد جانبھ ا�� وجلس ام�ن القا��ي

 ھط نائبھ لصدام ا�خلفي القفص �� جلس بينما الثورة محكمة رئيس

 هللا عبد مزهر  وابنھ رو�د �اظم هللا عبد جانبھ ا�� وجلس رمضان ياس�ن

 خلف اخر  قفص �� برزان وجلس البعث حزب اعضاء من وهما رو�د

 اعضاء من وهم ع�� دايح وع�� عزاوي  محمد جانبھ ا�� وجلس رمضان

 الذين السبعة معاونوه بادر  جلوسھ وفور . الدجيل سكنة ومن البعث حزب

 فالتفت »سيدي با�خ��  هللا« بالقول  تحيتھ ا�� قبلھ ووصلوا معھ يحاكمون 

 .التحية لرد الوراء ا��
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 و��، ومهنتھ نفسھ �عر�ف الرئيس من القا��ي طلب ا�جلسة بدء وعند

 .العرا�� القضاء �� متبعة �ليشة

 

 ..  . ال�امل اسمك بنفسك، التعر�ف الرجاء صدام سيد“ ا�حوار هذا فدار 

 قضاة؟ انتم هل تمثل، وماذا أنت من أوال : حس�ن صدام

 .صباحا الثامنة الساعة منذ الساعة منذ هنا أنا

 التفصيلية املعلومات سنأخذ صدام، سيد ا�جلوس ير��: القا��ي

 .حس�ن بصدام لنبدأ الحقا اآلخر�ن للم��م�ن

 .صباحا التاسعة الساعة منذ املال�س هذه ارتدي انا: حس�ن صدام

 �� حواس��  نفسك عن عرف. .. واالس��خاء ا�جلوس يمكنك حسنا: القا��ي

 .م�انك

 . �عرف�ي أنت:حس�ن صدام 
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 هذه بنفسك، �عر�فك منك �سمع أن يجب رسمية إجراءات هذه: القا��ي

 .بنفسك التعر�ف الرجاء لذا رسمية إجراءات

 واح��اما با�حقيقة م�ي ال��اما لكن منكم احد ضد لست أنا: حس�ن صدام

 كمةاملح ��ذه اع��ف ال : أقول  رئيسا اختار�ي الذي العظيم العرا�� للشعب

 .قللعرا كرئيس الدستور�ة بحقو�� احتفظ ا�حضور  �جميع اح��امي ومع

 ��ذه معنية غ��  واملحكمة الحقا مناقش��ا يمكننا االمور  هذه: القا��ي

 .األمور 

 

 وال  محاكم�ي �سلطة خولتك ال�ي با�جهة اع��ف ال  انا: حس�ن صدام

 .باطل هو  باطل ع�� ب�ي ما ف�ل باالحتالل،

 رئيس حس�ن صدام باسم القا��ي عليھ فنادى“ اخ��ا حس�ن امصد جلس

 ولست ا�حا�� العراق رئيس أنا عليھ حس�ن صدام فرد“ السابق العراق

 .السابق الرئيس
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 عر�فوالت بالوقوف البندر  عواد الثا�ي امل��م من املحكمة رئيس امر  و�عدها

 اخذوا راسا�ح وان عقالھ �� هو�تھ بان متذرعا االخر  هو  فامتنع ��و�تھ

 ا�� املحكمة برئيس حدا الذي االمر  القفص ا�� ادخالھ قبل منھ عقالھ

 �جلسةا رفعت ثم امل��م�ن ولبقية لھ الراس عقال باس��جاع ل�حراس اال�عاز 

 .املحكمة داخل الصوت �� خلل لوجود نظرا لدقائق

 قائال هو�تھ تقديم رمضان ياس�ن طھ رفض ا�جلسة استؤنفت و�عدما

 .�عب��ه حسب حس�ن صدام الرئيس بھ قدممات اكرر “

 عن الرو�د هللا عبد ومزهر  الرو�د �اظم هللا عبد من �ل عرف ذلك و�عد

 .سك��ما وم�ان سابقا عملهما ومقر  واسم��ما هو�ت��ما

 .»وعنوانكما اسمكما لدي« قائال ورمضان صدام ع�� القا��ي رد ثم

 و�لهم الذين �ناملحام اسماء عن صدام من املحكمة رئيس استو�ح ثم

 .الدليمي خليل بتوكيل قام بانھ فاجاب عنھ للدفاع

 حمدم  هو�ة دون  حيث امل��م�ن بقية مع التحقيق املحكمة رئيس واصل ثم

 سكنھ وم�ان وعمره سابقا عملھ ومحل اسمھ عن عرف الذي ع�� عزاوي 

 قتو  �� محاميھ مواجهة املحكمة رئيس من وطلب اعتقالھ قبل الدجيل ��

 .طلبھ بتلبية املحكمة رئيس ووعده الحق

 ��يللقا كالمھ موجها فقال لصدام، الشقيق غ��  االخ التكر��ي، برزان اما

 فاسمي ��يء ا�� اتطرق  لن لذلك قانون  رجل انت« اسمھ عن سؤالھ لدى

 الةاح املحكمة رئيس واعلن. »بحوزتك ال�ي االستمارات �� موجود وعنوا�ي

 يةقض �� للنظر  ا�جنائية املحكمة ا�� ورفاقھ السابق العرا�� الرئيس

 . الدجيل

۸۰۲ 
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 نع بالدفاع املحكمة انتدب��م الذين املحام�ن احد املحكمة رئيس و�لف

 .بھ خاص محامي توكيل من االن لغاية تمكنھ لعدم التكر��ي برزان

 �نام القا��ي سؤال ع�� ردا“ بريء« بانھ واجاب ب��اءتھ حس�ن صدام ودفع

 االخر�ن للم��م�ن السؤال القا��ي وكرر  ،»ء؟بري  ام مذنب انت هل«

 لدى حقوقهم للم��م�ن القا��ي شرح ذلك �عد. »بريء« �لهم فأجابوا

 مةملحك اجراءا��ا ناحية من مشا��ة ستكون  املحكمة أن لهم وقال. املحكمة

 .وراوندا يوغسالفيا

 ��مةبال و�عر�فهم بامل��م�ن بالتعر�ف ا�خاصة االؤلية االجراءات ان��اء و�عد

 ر جعف العام االدعاء ممثل قدم املحام�ن من مو�ل��م ومعرفة ال��م املوجهة

 :ف��ا قال ال�ي االو��  مرافعتھ �� املوسوي 

 لص�� ا بفارغ اال�سا�ي والضم��  العرا�� الشعب انتظره تار��� يوم هذا ان«

 اال�سانية ضد البشعة ا�جرائم هذه اق��ف من ع�� العادل حكمكم ليشهد

 ومصادرة و��ب وسلب و�عذيب وتجويع و�شر�د للدماء وسفك قتل من

 لعرق ل و�غي��  ل�حر�ات ومصادرة للنساء واغتصاب لالعراض وهتك لالموال

 ا�جرائم من ذلك وغ�� . .. واعتقال لال�سان واذالل. .. قسري  ونقل وت�ج�� 

 . »الالاخالقية

 حكم ��ةف اثناء منھ قتل العرا�� الشعب ان العام االدعاء ممثل واضاف

 طر�ق عن سواء ا�سان مليو�ي ع�� يز�د ما« السابق العرا�� الرئيس

 ��مةب او  املنحل للنظام معادية احزاب ا�� باالنتماء اال��ام ملجرد ام ا�حروب

 .»املنحلة ا�حكومة ع�� الت�جم او  السلطة ع�� التآمر 

 ر محو  عن بابتعاده العام االدعاء ممثل ع�� الدفاع محامو  اع��ض  وهنا

 ل�يا القضية ع�� التحقيق يقتصر  ان القا��ي من وطلبوا املحكمة قضية

 . الدفاع اع��اض ع�� القا��ي فوافق.  املحكمة تبح��ا
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 ف��ا ردو  ال�ي مطالعتھ بقراءة وابتدأ الدجيل قضية ا�� العام املد�� فأنتقل

 دامص وامل��مون  الدجيل أحداث جر�مة �� املوقرة محكمتكم تنظر  اليوم“ 

 و�در  وعبدهللا البندر  حمد وعواد رمضان ياس�ن وطھ ابراهيم و�رزان نحس�

 املادة وفق مح�ام��م الجراء عزاوي  ومحمد دايح وع�� رو�د، عبدهللا ومزهر 

  املحكمة قانون  من ١٢
ً
 والشهادات القضائي التحقيق الجراءات واستنادا

/  ٧/  ٨  املوافق ا�خميس يوم صباح من العاشرة الساعة �� أنھ والوثائق

 ،ا�جمهور�ة رئيس منصب �شغل �ان الذي  حس�ن صدام امل��م قدم ١٩٨٢

 ذلك وخالل �غداد شمال كيلوم��ا ٦٠ الواقعة  الدجيل قر�ة ا�� قدم

 عدد تراوح،  كالشنكوف بندقية من نار  اطالقات ا�� موكبھ �عرض

 تقار�ر  ذكرت ، البسات�ن أحدى من قادمة اطالقة ١٤-١٢ ماب�ن االطالقات

 وذكر  البستان داخل وجدت  الفارغة الظروف وان االطالقات أن  املخابرات

 يةالبندق �انت فلو   البستان داخل  �انت االطالقات أن  التقر�ر  ذلك ��

 و�سقط  السياج فوق  البندقية رفع الرامي ع�� لتوجب املوكب باتجاه

 ��اف ذكر   �لمة صدام امل��م ألقى  ذلك �عد السياج خارج  الفارغة الظروف

 وسوف عشرة ع�� واليز�دون   أر�عة أو  ثالثة  عددهم  الفاعلون   هذا أن

 أها�� من أ�خاص أر�عة اعتقال تم وقد .عمالء أ��م ويع��فون   يجلبون 

 وتم ا�حادث ساعة  حس�ن صدام امل��م  أمام احضارهم وتم  الدجيل

  قبلھ من  معهم التحقيق
ً
 �مم� �ل  ءهوال يفرقوا بأن  حراسھ وامر   �خصيا

 .. “ املحكمة و�شاهده �عرضھ أن ممكن قرص وهنا  األخر  عن

 القرص عرض العام املد�� فطلب..  قرص هكذا وجود الرئيس نفى وهنا

 
ً
 قائال

 “ ... التكنو�جيا و�ن... الكالم هذا ل�حضور  واب�ن  القرص موجود“ 

 تاساع �عد“ مطالعتھ �� استمر  ثم..  ا�جلسة تلك �� الفلم �عرض ولم

  ا�جمهوري ا�حرس قوات  من غف��ة أعداد حضرت  مغادرتھ من قليلة
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  املنطقة بتطو�ق وقامت  ا�حز�ي وا�جهاز   واملخابرات  األمنية واالجهزة

 ودةع وعند .املدني�ن من أعداد فقتل  البسات�ن وقصفت  مروحية وطائرات

  اتصل  �غداد ا�� حس�ن صدام امل��م
ً
 امرهمو  األمنية باألجهزة هاتفيا

  السادسة الساعة تمام ��  با�حضور 
ً
 وامر ..  الوط�ي املجلس بناية ��  مساءا

 “ اجتماع ب��أس  رمضان ياس�ن طھ امل��م

. ملحكمةا هذه �� أثبا��ا األدعاء سيس�� ال�ي اإل��امات العام املد�� ذكر  ثم 

 و��، صدام الرئيس بخط أوامر  �� القضية �� األدلة من جزء أن وذكر 

 .الدجيل أها�� بحق أنتقامية تعقو�ا

 من الدجيل قضية �حايا عدد بتغي��  القا��ي من االدعاء ممثل طلب ثم

 يكون  وقد �حيح غ��  االحالة قرار  ان« االدعاء ممثل وقال ١٤٨ ا�� ١٤٣

 ساعات ثالثة �عد. »مطب�� خطا نتيجة يكون  وقد خطأ ورد قد ١٤٣ الرقم

  أر�ع�ن �عد الثانية سةا�جل �عقد أن ع�� األو�� ا�جلسة ان��ت
ً
 ل�ي ،يوما

 �ا��ال الوقت يمر  ول�ي، القضية لدراسة �افية فرصة الدفاع فر�ق �عطى

 .العراقية الوقائع �� املعدل العليا ا�جنائية املحكمة قانون  لنشر 

 نتو�ا ، نفسھ عن الرئيس دفاع  اس��اتجية أن ا�جلسة هذه ع��  املالحظ

 انت� ، تل��ا ال�ي ا�جلسات ��  لدفاعا محامي فر�ق  أس��اتيجية كذلك

 سلطة  قبل من �ش�لت ال��ا املحكمة شرعية عدم أساس ع�� قائمة

  و�التا�� شر�� غ��  أحتالل

 القاتاالط أن من العام املد�� ماذكره �� الثانية املالحظة أما، باطلة فال��م

 �ا� موجهة �انت البندقية أن ذلك ومع�ى خارجھ ال  البستان داخل وجدت

 هناك تكن لم أنھ ا�� يلمح هنا وهو  قولھ حسب املوكب باتجاه ال  األع��

 من ودالشه �عض ذكره ما مع تلك بمطالعتھ و�تفق للرئيس اغتيال محاولة

 رجال �عض أن حدث ما ولكن اغتيال محاولة هناك يكن لم برأ��م  أنھ

 ��اب الدجيل �سات�ن داخل من الهواء �� النار   اطلقوا الشع�ي ا�جيش
ً
 اجا
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 يسالرئ ع�� نار  أطالق هناك �ان أنھ تصوروا ا�حماية وافراد الرئيس بز�ارة

  بالذكر  ا�جدير  ومن، حدث ما وحدث البسات�ن ع�� النار  باطالق  فابتدوأ

  بأن
ً
  باعتقادهم ذهبوا الدجيل شهود من أخر  فر�قا

ً
 اعتقدوا حيث �عيدا

  كني ولم السلطة تدب��  من �انت برم��ا العملية أن من
ً
 غتيالا محاولة أيضا

 �� �شك السلطة لكون  الدجيل الها�� عقو�ة توجيھ �� السلطة وغاية

 .التالية ا�جلسات خالصة �� ذلك وسن�ى  لها وال��م

 ا�� الدجيل أها�� �عض لدى  االعتقادات تلك دوافع �عزي  أن املمكن من

 أي يصاب ولم بحجمها صغ��ة األغتيال محاولة �انت م��ا عوامل عدة

 جاهت السلطة اجراءات ولقسوة بنفسھ الرئيس ذكر  كما ا�حادث �� �خص

 تقاداألع مناخ ولسيادة ا�حادث ع�� واعالمها السلطة ولتكتم املدينة أها��

 �� غ من لكن االعتقادات، بتلك للدفع عوامل �انت �لها املؤامرة بنظر�ة

  ��ا العام املد�� �عتقد أن املفهوم
ً
 وثائق ع�� أطلع أن �عد وخصوصا

 فعل در  اعق��ا بحجمها صغ��ة اغتيال محاولة وقوع ا�� �ش��  و�لها السلطة

 .الفاشلة املحاولة تلك مع يتناسب ال  السلطة قبل من أنتقامي

 الذي القرص �� الرئيس أن العام املد�� يذكر  أن اال�ح �ان وكذلك

 .بنفسھ بالتحقيق القيام وليس بالتحقيق باالستمرار  أمر  بحوزتھ

 أن ا�� اشارت املخابرات تقار�ر  أن من  العام املد�� ذكره ما أن كما 

  يكن لم البسات�ن داخل �انت االطالقات
ً
  دقيقا

ً
 شهادة أن واال�ح  أيضا

 الذي ر التقر� ع�� �ع��  لم حيث ذلك ف��ا ورد التحقيق دور  �� الشيخ وضاح

 .حي��ا �� كتبھ أنھ وضاح ذكر 

  الوا�ح غ��  من 
ً
 لدب مدينة طالت ال�ي للعقو�ات العام �املد� تجاهل أيضا

 دولةال وثائق، السلسلة هذه من االول  ا�جزء �� عرضنا فكما، العام ذلك ��

  الدجيل الها�� مشا��ة عقو�ات ا�� �عرضوا املدينة أها�� أن ا�� �ش�� 
ً
  فمثال

 مناأل  ومدير�ة املخابرات رئاسة من املش�لة األمنية ال�جنة محضر  �� ورد
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 ١٥٢٢ املرقم الداخلية لوزارة ا�خاص املكتب كتاب �� ورد اكم العامة

 محافظة ��“ بلد أها�� من“ املحجوزة العوائل عدد“ أن ٢٨/٨/١٩٨٢ بتأر�خ

 الذي الكتاب نفس وهو “ فرد ٦٢٩ املحجوز�ن مجموع و�بلغ عائلة ٨٨ املث�ى

 مجلس قرار  كذلك، غر�ب أ�ي �� الدجيل أها�� من املحجوز�ن ا�� تطرق 

  ١٤/١٠/١٩٨٢ �� ١٢٨٣ املرقم الثورة ةقياد

 نأ كما، بلد مدينة �سات�ن مصادرة تضمن الدجيل �سات�ن صادر  والذي

 شار أ رمضان ياس�ن طھ و  صدام الرئيس ماب�ن جرت ال�ي امل�املة ��جيل

 .والدجيل بلد �سات�ن تجر�ف أن ا��

 قضيةب ��اماالل  العام املد�� من طلبوا أ��م فاملفارقة للدفاع بالنسبة أما

 هم �انوا اعقب��ا ال�ي ا�جلسات �� لك��م، �حيح طلب وهو ، الدجيل

 �� سن�ى  كما األخرى  النقطة، الدجيل بقضية األل��ام عن ا�خارج�ن

  �ان املحكمة قانون  ألن ور�ما، أ��م بدا أخرى  جلسات
ً
 �عرفوا ال ، حديثا

 أثناء ھل بدا أنھ احدهم قال حيث يمثل ومن العام املد�� وظيفة ما��

 ائمةق ف�ي وظيفتھ بالضبط أ��ا العلم مع، باستغراب لهم خصم مطالعتھ

 �� �ى سن ذلك يفهوا لم وأل��م مو�لهم، وضد و�ي��م بينھ ما ا�خصومة ع��

  �ان برأ��م ألنھ بتنحيتھ املحكمة يطالبون  الحقة جلسة
ً
 ضد منحازا

 .مو�ل��م
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 ٢٠٠٥  الثا�ي �شر�ن ٢٨ االثن�ن :الثانية ا�جلسة 

 يحمل وهو  دخل وقد الداخل�ن أخر  صدام الرئيس �ان الثانية ا�جلسة ��

 ومرتديا دقائق، ٨ حوا�� متأخرا القاعة ا�� دخولھ ولدى. يده �� م�حفا

 :ا�جلسة يرأس الذي أم�ن محمد رز�ار  للقا��ي صدام قال وس��ة، قميصا

 .“ ومحتلون  غزاة انتم“ :ل�حراس قائال  واضاف ،“ عرا�� انت“

 كبيلوت املصعد“ سببھ املحكمة قاعة ا�� حضوره �� التأخ��  ان صدام لوقا

 .“ باوراقھ باالمساك لھ �سمح لم حيث يديھ

 واوراقھ قلمھ ا�حراس �حب �عدما القا��ي امام حس�ن صدام واحتج

 أن أر�دك ال “ صدام فقال ،“ األمر لهذا سين��هم“ بأنھ القا��ي فرد منھ،

 .“ محتل�ن غزاة وهم عرا�� تفأن تأمرهم أن أر�دك تن��هم،

 اجل من تحتجزه ال�ي االمر�كية للقوات اوامره باصدار  القا��ي وطالب

 �� الثورة محكمة قاض، البندر حمد عواد وقال.احتجازه ظروف تحس�ن

 حياة أن كما بالقتل، هدده املحكمة قاعة �� �خصا هناك إن“ صدام عهد

 ،ا�حسن إبراهيم برزان ش�ا ذلك، غضون  و��. “ مهددة أيضا حس�ن صدام

 .باملرض إصابتھ ��خيص �عد السرطان من مالئما عالجا يتلق لم انھ من

 ثن�نا الغتيال املحكمة اسف باعالن الثانية ا�جلسة رز�ار  القا��ي ابتدأ ثم 

 محمد عادل واملحامي ا�جنا�ي سعدون  املحامي وهما، الدفاع محامي من

 طلب ذلك �عد. رمضان ياس�ن وطھ البندر  حمد عواد محامي و�انا الز�يدي

 اوشرعي�� املحكمة أهلية عن ا�حديث كالرك ورامزي  النعيمي نجيب من �ل

 بأي القيام أو  الشهود ا�� األستماع �عدم بحقنا نحتفظ“ النعيمي قال حيث

 ائيةا�جن القضايا �� للنظر  شرعي��ا مدى ع�� املحكمة تجيب أن قبل عمل

 ام ع�� سن�د“ القا��ي رد ف�ان.“ املح�� والقانون  الدو�� القانون  حسب

 .“ املناسب الوقت �� كتابة مطالعتكم �� ورد
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  العام االدعاء عرض ذلك �عد 
ً
 حيث للدجيل صدام الرئيس لز�ارة ��جيال

 محاولة �عد الدجيل لز�ارة عاد أن �عد  صدام الرئيس الشر�ط �� ظهر 

 عدد ع�� عمالء أ��م أال  يجاو�ون  يكدرون راح ما“ قال حيث االغتيال

 لون يظ لكن عشرة خمسة، أر�عة، ثالثة اثن�ن من أك��  يطلعون  ما األصا�ع

 مع مو�له مخلص�ن �لهم ،هذولھ، �سمة ألف وثالث�ن �سعة..  الدجيل أبناء

 “ الثورة

 القي الذين األ�خاص من عدد مع الرئيس ف��ا يظهر  أخرى  لقطة و��

 :احدهم لھ قال حيث عل��م القبض

 ..  صايم أ�ي“ 

 ع��: عليھ القبض ألقي آخر  �خص يصوم هم ا�خمي�ي ح�ى يلھ :صدام 

 فرقوهم :صدام فدوه لك أروح ..  شع�ي جيش ...  فدوه لك أروح بختك

 . “ بالتحقيق واستمر  وحد واحد �ل

 ماب ومعرفتھ مساهمتھ مدى  توضيح �� الت�جيل عرض من الغاية �انت 

 جو�� القا��ي مع التحقيق لسةج ففي. ا�حادث �عد الدجيل الها�� حدث

 الق حيث للتحقيق أوامر  واصادره ال�خصية معرفتھ الرئيس أنكر  أعاله

 الشر�ط مشاهدة عند ذلك ا�� اضافة ذلك، تولت املختصة األجهزة أن

 ددع أن حديثھ من يت�ح الدجيل ا�� عودتھ �عد الرئيس حديث من يت�ح

  املحاولة �� املساهم�ن
ً
 ددع اليتجاوز “ قولھ حسب ءالعمال فعدد قليل أيضا

 بتلك باالش��اك ال��امهم أعدم الذي ١٤٨ العدد مع يتناسب وال  “ األصا�ع

 .املحاولة

 تمخابرا ضابط وهو ، الشيخ وضاح  ��ا اد�� ال�ي الشهادة القا��ي قرأ ثم

 وقال  ١٩٨٢ عام حس�ن صدام اغتيال محاولة �� حقق سابق عرا��

 اجل من الشيخ وفاة قبل املستشفى ا�� انتقلت املحكمة ان القا��ي
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 كنت ١٩٨٢/ ٧/ ٨ ا�حادث بتأر�خ“ الشهادة تلك �� ورد. لشهادتھ االستماع

 
ً
، اكآنذ برزان يرأسھ �ان الذي املخابرات جهاز  �� والتحري  للتحقيق مديرا

 الدجيل منطقة �� نار  أطالق ا�� حس�ن صدام موكب بتعرض أخ���ي وقد

 بةب�ح الدجيل ا�� وتوجهت، آنذاك مهور�ةل�ج كرئيس هناك ز�ارتھ أثناء

 محسن وحس�ن محمود ع�� بي��م ومن املذكور  ا�جهاز  �� املدراء من عدد

 هناك ا�حز�ية الفرقة وصلنا حيث، الرشيد عبد وما�ع سبعاوي  ومحمد

 بدأت وقد، نبيل أبو  املعروف ابراهيم أحمد هو  ا�حز�ي املسؤول و�ان

  و�ان املوقع ��ا ذهبت حيث ا�حادث �� التحقيقات
ً
 �� املحكمة من قر�با

 الذين األ�خاص أن و�أعتقادي، الط�ن من حائط عن عبارة وهو ، الدجيل

  ١٢ ا�� ٧ من عددهم ي��اوح ا�حائط وراء من النار  اطلقوا
ً
، �خصا

 ا�حائط ع�� بنادقهم مخازن  ترك��ا ال�ي اآلثار  خالل من ذلك أستنتجت

  رأسھ يرفع أن �خصبال يف��ض بحيث مع�ن �علو  �ان الذي
ً
 خلفھ من واقفا

 حكومية قوات أن شاهدت  ذها�ي ولدى ا�حائط وراء ما رؤ�ة من ليتمكن

 ماب�ن م��ا فرقة �ل عدد يقدر  وال�ي والطوارى  وا�حزب ا�جيش من أخرى 

  وخمسون  ومائة مائة
ً
 ا�حرس من لواء مع الدجيل �� موجودة �خصا

 األستخبارات، ألمنا الطواري  فرق  وشملت خاصة قوات، ا�جمهوري

 برزان حضر  ا�حادث يوم نفس و�� وصو�� من ف��ة و�عد ا�حز�ي وا�جهاز 

 الذي شاكر  سعدون  األسبق الداخلية وز�ر  ومعھ ا�حز�ية الفرقة مقر  ا��

  �ان حيث ا�حضور  مجرد دوره �ان
ً
 هناك املوجودة القوات وتلقت. ساكتا

 
ً
، وا�حز�ية األمنية ةاألجهز  من بمعلومات تزو�دها �عد، برزان من أمرا

 ��ع بالقبض و�دأت املدينة مناطق مختلف �� مفارز  ش�ل ع�� باإلنتشار 

  عل��م القبض و�ان، معينة طائفة ع�� ال��ك��  دون  املواطن�ن
ً
 �ساءو  رجاال

 �انو ، والشباب والشيوخ النساء من �املة عائالت وم��م، مختلفة اعمار  من

 ٤٠٠ بحدود هوالء عدد و�ان كر�ة،العس ا�خدمة من الهار��ن من عدد م��م

 حيث، الدجيل �� األمن ومقرات ا�حز�ية الفرقة مقر  �� حجزهم تم �خص

 �عض أن ذلك أثناء عرفت. للمخابرات مقر  الدجيل �� هناك يكن لم
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 الثةث ا�� واحد من بي��م �ان، الدجيل ا�� وصو�� قبل قتلوا قد األ�خاص

 وكبامل حماية أفراد قبل من تلواق أ��م سمعت وحسبما البسات�ن �� قتلوا

 املخابرات حاكمية مب�ى ا�� املحتجز�ن نقل ثم، النار أطالق حادث �عد

  ٥٠ سعة مرسيدس نوع من سيارات بواسطة �غداد �� ال�ائن
ً
 �عود راكبا

  قدمت ل�حادث التا�� اليوم و�� املخابرات ا��
ً
 تضمن برزان ا�� تقر�را

 قدمت وعندما، الدجيل أها�� عن ماتواملعلو  ل�حادث األولية التفاصيل

 ان� الذي �امل حس�ن ا�� ألقدمھ �� أعاده ثم عليھ وقع برزان ا�� التقر�ر 

 �� الدجيل ا�� أ�ى والذي الوقت ذلك �� حس�ن لصدام ال�خ��ي املرافق

 .ل�حادث التا�� اليوم

  الشيخ وضاح الشاهد �ستمر  ثم
ً
 �� املحتجز�ن مع التحقيق أجرى  قائال

 عبد حكمت، شاه�ن فيصل أسماءهم التالية ضباطنا قبل من ةا�حاكمي

 وقا��ي هادي اياد سالم، داود شهاب، جبار ، حس�ن �امل، الوهاب

 هوالء ع�� األشراف �� ينحصر  دوره �ان الذي سالم صادق التحقيق

  قمت. الضباط
ً
 اليوم ��. املوقع اتفقد كنت عندما املحتجز�ن بمقابلة أيضا

 القسم ا�� واخر�ن املزارع�ن املدني�ن وم��م العائالت قلن تم ل�حادث التا��

 م�ي طلب ٩٨٣ الثا�ي �انون  ��.  غر�ب أبو  ��جن للمخابرات املخصص

  الوقت ذلك �حد �ان الذي برزان
ً
 ا�� املحتجز�ن نقل للمخابرات رئيسا

 أعرف وال  املث�ى أمن مدير�ة من أفراد ا�� �سليمهم تم حيث املث�ى محافظة

 ون �ان ��اية ح�ى للتحري  كمدير  بمنص�ي بقيت .ذلك �عد لهم حدث ماذا

 .١٩٨٤ عام من الثا�ي

  الشيخ وضاح الشاهد ب�ن ثم
ً
 املخابراتب قضي��ا ال�ي الف��ة خالل أنھ“ قائال

 ا�� ��يء �ل سلمت وقد املحاكمة ا�� تقديمھ تم املحتجز�ن من أحد ال 

 “ واألستالم التسليم �جل �� مثبت وذلك ا�حاكمية
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ً
 مات قد املحتجز�ن من أحد ال “ املحكمة من توج��ھ تم سؤال ع�� وردا

  كنت عندما
ً
  أن االحظ ولم هناك موجودا

ً
 للتعذيب �عرض قد م��م أحدا

 يكن ولم بھ علم ع�� أكن فلم �خ��ي سلوك هناك �ان واذا، ا�جسدي

 لتعذيب أخر  �خص أي أو  برزان من أوامر  أية اتلقى ولم م�ي أوامر  بناء ع��

  .ملحتجز�نا

 أبيھ أسم أتذكر  ال  وشهاب شر�ف عبد هما الضباط من أثنان هناك �ان

 لهم األهانات و�وجهون  سيئة معاملة املحتجز�ن �عامالن ا��ما الحظت

 أنھ الشيخ وضاح الشاهد وأكد. “ األقامة مدير�ة ا�� نقلهما طلبت لذلك

 ينالذ األ�خاص فأن ا�حادث م�ان ع�� اجراه الذي للكشف نتيجة

  ١٢ ع�� يز�دون  ال  النار  أطالق �� شاركوا
ً
 ذلك ع�� أكدت لقد“ وقال �خصا

 اهذ اعتقال تم ملاذا أعرف وال  برزان، امل��م ا�� قدمتھ الذي تقر�ري  ��

 .“ املواطن�ن من الكب��  العدد

 

 
ً
  أن أجاب العام املد�� من سؤال ع�� وردا

ً
 املخابرات ضباط من عددا

 الوقت ذلك �� حس�ن صدام السابق هور�ةا�جم رئيس قبل من كوفئوا

  بمنحهم
ً
  قدما

ً
  سنة ملدة ممتازا

ً
 حادثةب التحقيق �� املبذولة �جهودهم تقديرا

 .“ هوالء أحد كنت وقد الدجيل
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ً
 األوامر  الينا أصدر  برزان أجاب العام األدعاء من آخر  سؤال ع�� وردا

، ذكرت كما اجر�ت ال�ي التحر�ات بخصوص مباشرة
ً
 األرجح �وع� سابقا

  �ان املنطقة �� القوات وانتشار  البسات�ن تفتيش فأن
ً
 من وامر أ ع�� بناءا

  وقال برزان
ً
 �ان الذي داود العز�ز  عبد القا��ي من سمعت أ�ي“ أيضا

 قد حس�ن صدام أن الوقت ذلك �� الرئا��ي القصر  قا��ي منصب �شغل

  أصدر 
ً
 ا�� ا�حادث وقت �� السالح حمل ع�� يقدر  من �ل باحالة قرارا

 ا�حادث وقت �� السالح يحمل �ان من �ل أرسل م�ي طلب برزان املحكمة

 مع بالتنسيق تم هذا �ل با�حادث عالقة لھ من �ل وكذلك  املحكمة ا��

 �ان ل�يا ال�جنة بمشروع املتعلقة التفاصيل أتذكر  ال  ولك�ي واألمن، ا�حزب

  علمت رمضان ياس�ن طھ يرأسها
ً
 تارسل ال�ي املحتجزة العائالت أن أخ��ا

 نتك أل�ي أك��  أو  سنوات ثالث �عد سراحهم أطلق قد املث�ى محافظة ا��

 
ً
  الوقت ذلك �� م�جونا

ً
 اعدموا أ��م قال اعدامهم تم الذين عن وجوابا

 منأ دائرة ا�� نقلھ �عد ا�حاكمية مسؤولية سلم أنھ قال ثم. برائ��م رغم

 .١٩٨٤/  ١/  ٢٨ �� دمحمو  ابراهيم خليل املخابرات ضابط ا�� املخابرات

 وال�ي ٩٨٧ عام �انت وال�ي العام املد�� ال��ا أشار  ال�ي الكتب و�خصوص

  أن تو�ح
ً
 �� التوتر  أن“ قال التحقيق أثناء ماتوا املحتجز�ن من عددا

  �ان الذي ال��اك فاضل و��ن برزان ب�ن العالقة
ً
 لوقتا ذلك �� لألمن مديرا

 أشك وأ�ي ر التقار� تلك �� وردت ال�ي املعلومات تلك كتابتھ �� السبب �انت

  “ أحد �عذيب يتم لم وجودي ف��ة �� النھ مصداقي��ا ��

 
ً
 قمنا التا�� اليوم أو  ا�حادث يوم“ أجاب املحكمة من سؤال ع�� وردا

 قباطال  شاركوا الذين من و�ان البسات�ن �� مصاب �خص ع�� بالقبض

 من وهو  محمد �حاجا حسن حس�ن أسمھ و�ان السيارات موكب ع�� النار 

  جمع أنھ اع��ف عليھ القبض عند، الدجيل
ً
 عدا ما �عرفهم ال  أفرادا

 مث“ املوكب ع�� النار  الطالق جعفر  �اظم أبناء أحد هو  �عرفھ �ان �خص

 طالقال  �عرضت عسكر�ة غ��  هليوكو���  طائرة أن الشيخ وضاح الشاهد ب�ن
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 “ الطيار أصابة وتمت البسات�ن من النار 
ً
 أن“ قال أخر  سؤال �ع� وجوابا

 بأطالق تر�طهم عالقة اية  أنكروا الثورة محكمة ا�� قدموا الذين معظم

 .“ املحكمة ا�� ��م جاءوا ملاذا أعلم وال  باألس�حة األمداد ح�ى أو  النار 

 تأجيل عن واحدة ساعة ا�جلسة رفع �عد أم�ن رز�ار  القا��ي أعلن ثم

 طھ لتمك�ن األول  �انون  من ا�خامس موعدها مقبلة جلسة إ�� املرافعة

  رفض أن �عد جديد محام �عي�ن من رمضان ياس�ن
ً
 لھ عينتھ محاميا

 املرافعة بتأجيل الدليمي خليل الدفاع محامي طلب رفض وتم املحكمة،

٣٠  
ً
 .يوما

 األول  ا�جزء �� وثائق من عرضناه ما أكد الشيخ وضاح شهادة �� ماورد

 حجم صغر  مع تتناسب ال  اعيةجم لعقو�ات �عرضوا الدجيل أها�� أن وهو 

 فقد للتعذيب الدجيل أها�� �عرض من أنكره ما بخصوص أما، املحاولة

  من التخلص و�� وا�حة منھ الغاية �انت فقد “ ا�حكم قرار  �� ورد

 بھ أقتنعت اذا الشاهدة من بجزء تأخذ أن ا�حق وللمحكمة، املسوولية

 اس وذلك بھ تقتنع ال  الذي  ا�جزء. ��مل، وتطرح
ً
 من ٢١٥ املادة ا�� تنادا

 “ .١٩٧١ لسنة  ٢٣ رقم ا�جزائية املحاكمات أصول  قانون 

 مل حكمها قرار  �� املحكمة لكن بالكذب الشيخ وضاح واخرون برزان أ��م

 الوثائق  ع�� اعتمدت حيث فقط الشيخ وضاح أقوال شهادة ع�� �عتمد

 .األخر�ن املشتك�ن أقوال ا�� اضافة أمامها عرضت ال�ي
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 ٢٠٠٥ األول  �انون  ٥ األثن�ن الثالثة جلسةا�

 نم األجانب املحام�ن باخراج املوسوي  جعفر  العام املد�� طلب البدء ��

  القاعة
ّ
 .راقي�نع محام�ن قبل من امل��م�ن بتمثيل فقط �سمح القوان�ن“ ألن

“ 

 خاص قانون  املحكمة قانون  أن ع�� مستندا الطلب ذلك القا��ي رفض

 .اجانب محام�ن بتوكيل �سمح

 يالدليم خليل طلب حيث والقا��ي الدفاع فر�ق ب�ن جدال �شب ذلك �عد

 وعن املحكمة شرعية عن با�حديث كالرك لرامزي  السماح القا��ي من

 القا��ي رأي �ان النعيمي نجيب النقاش ودخل  للمحام�ن ا�حماية توف�� 

 اع��اض للدفاع �ان وان منتخبة حكومة من مش�لة شرعية املحكمة أن

 تحر�ر  ذلك ع�� املحكمة وس��د مكتو�ة مطالعة تقديم فعل��م �اعل�
ً
 وان �ا

  �عيي��م تم القضاة
ً
 قديمت تم أن النعيمي جواب ف�ان، القانون  ا�� استنادا

 ف�يت أن ا�� اجراء��ا توقف أن املحكمة فع�� التمي��  محكمة ا�� األع��اض

  املحاكمة ايقاف القا��ي فرفض ، التمي�� محكمة
ً
 حفت املمكن نم“ قائال

 هذه و�ستمر ، املحكمة شرعية أي، املوضوع هذا عن منفصل ملف

 .“ التمي�� محكمة قرار  صدور  �ح�ن أجراء��ا �� املحكمة

 خليل واملحامي شرعية املحكمة أن يقول  القا��ي حيث ا�جدال واستمر 

 أ��ا كيف“ النقاش صدام الرئيس فدخل شرعية غ��  أ��ا يقول  الدليمي

 “ االحتالل؟ حتت وش�لت شرعية

  وسنقدم الشف�ي طلبنا هو  هذا الدليمي ذكر  ثم
ً
  طلبا

ً
 أن ر�دن لكن تحر�ر�ا

  ؟املوضوع هذا عن شفهية مرافعة بتقديم النعيمي يقوم

۸۱٦ 
 



 رأي هو  هذا لنا تقدمھ ثم خاللك من طلبھ يقدم أن عليھ القا��ي فرد

 .املحكمة

 القا��ي رفضف املحكمة اجراءات ايقاف الدليمي خليل املحامي طلب ثم

 .ذلك

 

  النقاش التكر��ي برزان دخل
ً
 اعالدف لطلب املحكمة �ستجيب أن طالبا

  ذلك القا��ي فرفض أجراء��ا بإيقاف
ً
 وجھ وع�� برزان فاجابھ أيضا

 .“ أرنب .. غزال..  أرنب..  أرنب رايد��ا انتو “ االنزعاج

 نأ ولطلبھ با�حديث كالرك لرامزي  القا��ي سماح ولعدم ذلك ضوء وع��

 رر ق الدليمي خليل املحامي خالل من األجانب املحام�ن طلبات تقديم تتم

 لكن حقكم من“ القا��ي فقال ا�جلسة، من اال��حاب الدفاع فر�ق

 “ ا�جلسة �� وستستمر  مو�ليكم عن للدفاع فر�ق ستع�ن املحكمة
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 علينا تفرض راح مفروضة �� املحام�ن علينا تفرض راح  صدام فقال

 “ املحام�ن

ا بالدفاع ملوظف�ن السماح نرفض حنن“ 
ّ
 توليس أمر��ا عين��م هؤالء عن

 “ .العراق شرعية لهم

 صدام ي��ض“ البعث يحيى العراق يحيى“ القاعة داخل أصوات تتعا��

 .الهدوء يطلب والقا��ي العراق يحيا و��تف

 

 ر عش ملدة ا�جلسة رفعت، ا�جلسة من وا��حب ��ديده الدفاع فر�ق نفذ

 لھ السماح املحكمة قبل من املعين�ن املحام�ن أحد لبط حيث دقائق

 .للعودة اقناعهم ملحاولة الدفاع فر�ق ا�� با�حديث
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 تحكومنا ما ليش القا��ي سيادة“القا��ي  ��وض عند برزان قالھ ��ي أخر 

صونا باإلعدام
ّ
 “ .وخل

 ٥ فاعطى الدفاع فر�ق لطلب القا��ي ر�خ املرة وهذه، ا�جلسة استأنفت

 .النعيمي لنجيب دقيقة ١٦ و  مرافعتھ يقدم �ي كالرك ي لرامز  دقائق

 املحكمة عدالة وان للمحام�ن ا�حماية توف��  أهمية كالرك ماذكره خالصة

 مله تتوفر  ال  الدفاع محامي وان األطراف �جميع ا�حماية بتوف��  مرهونة

 وان  ولعائل��م لهم ا�حماية توف��  و�جب العام لألدعاء تتوفر  ال�ي ا�حماية

 .ال�افية ا�حماية توف��  يتم لم اذا سين�حبون  حام�نامل

 ةشرعي لعدم نظره وجهة من أسباب ثالثة فعرض النعيمي ذلك �عد تحدث

 ةشرعي غ��  املحكمة �عت�� ، الدو�� القانون  حسب“ األول  املحكمة اجراءات

 ونصت الرا�عة جنيف أتفاقية من فقرة قرأ ثم“ األحتالل تحت ش�لت أن

 لبلدا �� القضاة أو  الدولة موظفي �غي��  ع�� �عمل ال  أن لاألحتال قوة ع��“

 يحق ال  األحتالل قوة وان، بھ املعمول  هو  يكون  البلد قانون  وان“ املحتل

 .األحتالل وقوع قبل حدثت الفعال محاكمة لها

 وحسب. خاصة محاكم �شكيل أن اليمكن الدو�� القانون  حسب، الثا�ي

 سؤو��م لتاث��  وخاضعة مستقلة غ��  العليا ا�جنائية املحكمة أن نظره وجهة

 .ا�حكومة

 
ً
 يةرجع بصورة الرئيس محاكمة لها يحق ال  العليا ا�جنائية املحكمة واخ��ا

 واملحكمة ٢٠٠٣ عام عليھ القبض القي ح�ن �� الثمانينات �� حدثت الفعال

 .٢٠٠٥ عام أال  �ش�ل لم

 ��ا املوجهة ال��م بمحاكمة تختص ال�ي �� الدولية ا�جنائية املحكمة وان

 .صدام الرئيس
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  املحكمة تقدم ولم، النعيمي مرافعة �� ورد ما ع�� القا��ي يرد لم
ً
 أو  ردا

 
ً
  دفاعا

ً
 نم وتكرر  ورد ما ع�� وان��ا��ا، ا�حكم قرار  صدور  �عد اال ، قانونيا

 طرق وسنت ضدها تحسب نقطة و�� شرعي��ا �� التشكيك من الدفاع قبل

 نحس أحمد املشت�ي ع�� القا��ي نادى ذلك د�ع. �عد فيما النقطة لهذه

 ظهر أ أن �عد التكر��ي املشت�ي و�رزان ب�ن ما البدء �� جدال وحدث محمد

 حيث الدجيل حادثة �� أعدم قد �ان سنة ١٤ عمره مراهق صورة املشت�ي

 ن�ح� الهدوء ال��ام برزان من واالدعاء القا��ي طلب“ جهنم ا��“ برزان قال

 .تھشهاد املشت�ي اكمال

 دقائق �عشرة ا�حاتم ردام دار  من  حس�ن صدام خروج �عد“ املشت�ي فذكر 

 تقوم  طائرات شاهد ثم نار�ة عيارات أطالق صوت األخر�ن مع سمع

 بنھا اصيبت حيث املنطقة �� التجوال حظر  فرض ثم البسات�ن بقصف

 اعتقاالت وحدثت العشوائي الرمي جراء مصطفى جبار  أمنة شقيقتھ

 لرج وم��م وعشوائي جما�� �ش�ل املواطن�ن باعتقال قاموا حيث جماعية

 األعتقاالت استمرت ل�حادث التا�� اليوم و�� سنة ٦٥ عمره �ان السن كب�� 

 النساء ذلك �� بما باعتقالهم املخابرات جهاز  من عناصر  قامت حيث

 جثث �سعة هناك شاهد وانھ، ا�حز�ية الفرقة مقر  �� وذلك واالطفال

 . ماهماس ذكر  ال�خاص

 ن� جي بنطلون  يرتدي �ان الذي الثا�ي برزان اليوم �� شاهد أنھ ذكر  كما

  و�ان شمسية نظارة و�ضع اللون  أحمر  وحذاء
ً
 و�رتدي) سكسوكھ( ملتحيا

 شاكر  سعدون  وم��م وا�حز��ن األمن�ن املسؤول�ن من عدد شاهد كما. درع

/ ٧/  ٩ ميو  عصر  �� وانھ رمضان ياس�ن وطھ الشيخ�� الوهاب عبد وسم�� 

  خمس�ن مع السيارة �� وضعھ تم ١٩٨٢
ً
 حاكمية ا�� نقلهم وتم معتقال

 ةخون ينادو��م وهم البناية كراج �� أنزلوهم حيث، �غداد �� املخابرات

 خمسمائة بحدود هناك املعتقل�ن عدد واصبح والنساء الرجال و�ضر�ون 

 .واالطفال النساء ذلك �� بما معتقل
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 وسالم محمد واشقائھ والده ف��ا حجزه تم ال�ي ةالقاع �� �ان أنھ وذكر 

 محمود شاكر  مجودة والدتھ وكذلك وابراهيم وجواد وع�� ومحسن ومحمود

 املشت�ي ويستمر . ولي�� واسماء وز�نب وسعاد نجدية من �ل وشقيقاتھ

 انواعو  النساء وم��م املعتقل�ن لھ يتعرض �ان الذي التعذيب أنواع بوصف

 ينالذ املحجوز�ن أسماء و�ذكر ، لهم يقدم �ان الذي لوالقلي ال��يء الطعام

 كر ذ كما أسد ع�� وقاسم العبيدي ع�� عبد قاسم وم��م للتعذيب �عرضوا

 لطيف محمد جاسم وم��م التعذيب أثناء قتلوا الذين األ�خاص أسماء

 صا�ح أحضروا وقد ورجليھ يديھ كسروا الذين مجيد �عقوب وحس�ن

 جاسم محمد

 وذلك ساقھ فاصيبت عليھ النار  باطالق وقاموا ١٩٥٠ ليدموا من معلم وهو 

 �انوا حيث العبيدي ع�� عبد قاسم بتعذيب قاموا كما التحقيق أثناء

  وتو�� .جسمھ ع�� بص��ا و�قومون  الصوندة يحرقون 
ً
 محمد جاسم أيضا

  �ان النھ التعذيب أثناء لطيف
ً
 أطلقوا  كما العسكر�ة ا�خدمة من هار�ا
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 بتعذيب قاموا وكذلك التحقيق أثناء واصيب أسد ��ع قاسم ع�� النار 

 .ورجليھ ذراعيھ وكسروا مجيد �عقوب حس�ن

 �� يء�� أي ع�� للتوقيع مستعدون  نحن للمحقق�ن يقولون  املعتقلون  و�ان

 . شقيقا��م أو  �سا��م ترك سبيل

  سبع�ن حوا�� �عد
ً
 غر�ب يأ� �جن ا�� ارسلونا املخابرات �� بقائنا من يوما

  أقل هناك وضعال و�ان
ً
 ا�حراس �ان ذلك مع ولكن املخابرات من سوءا

  بضر�نا يقومون 
ً
  العالج ا�� يرسلوننا الليل �� و�انوا دائما

ً
 نقف ناوك ج��ا

  أحدنا �شكوا وعندما طواب��  ش�ل ع��
ً
 كرأسھ جسمھ من منطقة �� أملا

 
ً
  امل�ان هذا يضر�ون  مثال

ً
  .تحديدا

 �ان حيث املرسومي عز�ز  حسن بلمج شاهد أنھ ذكر  غر�ب أ�ي �جن و��

 
ً
 من مباشرة وتو�� رأسھ ع�� بضر�ھ ا�حرس قام عندما معهم محتجزا

 �جن حراس وذكر أن. جثتھ مص��  �عرف ولم سنة ٦٥ انذاك وعمره الضر�ة

 العيارات يطلقون  ا�حراس و�ان النساء أمام �عذبوهم �انوا غر�ب أ�ي

 وفاة وذكر  .املحجر �� طفالاأل  يضعون  و�انوا لتخو�فهم الليل �� النار�ة

 طلبت الذي ١٩٨٢/  ٦/  ٦ مواليد من وهو  أسد ص��ي  فخري  هشام الطفل

 مات اذا ا�حرس لها فقال يموت ال  ل�ي ال�جن حرس من ا�حليب والدتھ

  الشباك من اياه ناولي�ي
ً
 �� رماه الذي ا�حارس ا�� أعطتھ مات عندما وفعال

 �� ا�حوامل للنساء واإلسقاط الدةو  حاالت عن الشاهد وذكر  املهمالت سلة

 �سمحون  ا�حراس و�ان غر�ب أ�ي �جن �� السيئة الظروف تلك

 اعةالس ولغاية الليل منتصف �عد الثالثة الساعة من بالنوم للمحجوز�ن

  السادسة
ً
 ).ساعات ثالث(  صباحا

 طھ نبأ والبيوت البسات�ن بتجر�ف قامت ال�ي ا�جهة عن سؤالھ �عد وذكر 

 عمليات ع�� أشرف حيث، بنفسھ بذلك قام الذي هو  رمضان ياس�ن

  تجر�فها تم �سات�ن خمس ولدينا التجر�ف
ً
 ملاديا التعو�ض وطلب. أيضا
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 كيفية حول  ياس�ن طھ وكيل قبل من من سؤالھ عند كذلك. واملعنوي 

 ��اف و�وجد العسكر��ن من الكث��  ف��ا يوجد ال�ي املنطقة ا�� وصولھ

 نفس �� األ�جار  قطع اجراءات تمت وكيف ؟ةالكب��  الدرجة ��ذه مسؤول

 �� والبلدوزرات املعدات وصلت وكيف ؟األحدات فيھ جرت الذي الوقت

 ؟البسات�ن وتجر�ف البيوت ��دم وقامت الثا�ي اليوم

 �ان ياس�ن طھ وجود ولكن ذلك �شاهد ولم ال�جن �� �ان بأنھ فأجاب

 
ً
 يسول اعتقالنا من هر أش أر�عة �عد التجر�ف حدث وقد املنطقة �� مشهورا

 .املحامي ذكر  كما ا�حادث من الثا�ي اليوم ��

 اعتقالھ عند املسؤول�ن من عدد ضمن رمضان ياس�ن طھ شاهد بأنھ وذكر 

 . ل�حدث الثا�ي اليوم ��

 �� السيئة واالوضاع والقتل التعذيب تفاصيل �سرد املشت�ي واستمر  

 �خص هناك أن كر وذ ال�جن ذلك �� ا�خاص القسم و�� غر�ب أ�ي �جن

  �ان أنھ رغم الدجيل أها�� مع واعتقل جلب ياس�ن محمد
ً
 لسبب معتقال

 عد� أعدم ثم الدجيل �حسينية ثالجة لشراء ونصف بدينار  ت��عھ وهو  أخر 

 أنھ وذكر  ١٩٨٤/ ٦/ ١٨ �� ال�حراوي  ليا معتقل ا�� نقلوا أ��م ذكر  ثم.ذلك

 أنھ ال أ اآلن، ا�� قبورهم م�ان �عرف وال  السبعة اشقائھ مص��  �علم يكن لم

 �� عل��ا ع��  وثيقة خالل من وذلك اعدموا أ��م النظام سقوط �عد عرف

 نم واملعنوي  املادي التعو�ض  املشت�ي طلب ثم.األحرار ال�جناء جمعية

 .حس�ن صدام ضم��م من أ�خاص عدة

  فقدم  حسن أحمد �شهادة الدفاع فر�ق شكك قليلة اس��احة ف��ة �عد 

 “ .دوره ع�� جيدا تدّرب“ و�عت��ه الشاهد مصداقية ضد نقطة ١١

  رمضان وتدخل
ً
ف�ي ولو  الدجيل أزر  لم“ قائال

ّ
 لالدجي إ�� بالذهاب صدام �ل

  �� شرفا ذلك ل�ان
ّ
 “ليھإ التصدي �شرف�ي الرئيس سيدي يصيب أمر  أي ألن
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 لذينا الشهود بحضور  طالب حيث الشهادة تلك �� التكر��ي برزان وشكك

 “ .وجودهم شت�يامل اد��“

  وقال
ً
ھ الشاهد يجّرب لم ملاذا“ أيضا

ّ
 طاقات لھ أن حيث السينما �� حظ

 “ .التمثيل �� جيدة

  وذكر 
ّ
 دةمل االعتقال ف��ة طيلة“ شقيقھ رؤ�تھ عدم من اشت�ى املشت�ي إن

 “ .أره ولم اب�ي اعتقال وتّم  سنوات ثالث منذ موقوف وأنا سنوات، أر�ع

 البالد أمن عرضت حس�ن صدام الرئيس السيد الاغتي محاولة“ أن قال ثم

 “ .ا�خطر إ��

  ع�� للقسم مستعّد “ أنھ وكذلك
ّ
 ياس�ن طھ) السابق( الرئيس نائب أن

 “ بالصعلوك“ املشت�ي ووصف“ .الدجيل �� حاضرا يكن لم رمضان

  وقال
ّ
 لھ قائال  الدجي�� مع تالسن ثّم “ شرف فيھ أقف الذي القفص“ إن

  وقال“ .عملك إ�� واذهب كالبا خذ“
ّ
 ع�� ردا وذلك هللا بيد أمر  الوفيات إن

ر . الدجيل أبناء من املعتقل�ن من عدد بمقتل املشت�ي ا��امات
ّ
 ب وذك

ّ
 عدة أن

 أثناء بالسرطان أصيبوا أو  توفوا العراقي�ن املسؤول�ن من معتقل�ن

 .اعتقالهم

 للشاهد املخصص الوقت ع�� البدء �� اع��ض فقد صدام الرئيس أما

 “ للعراق وأخ أخوك وأنا األعدام أخاف ال  أنا“ لوقا

 مع أتواجھ أن املؤسف من“ قال الذي وصدام القا��ي ب�ن جدل ودار  

 “ .أبنائي من واحد

  القا��ي من وطلب
ً
 �نثالث خدمتكم لقد. تقاطع�ي وال  مجاال  أعط�ي“ قائال

 وطالب “ األعداء وجھ �� رماحا نر�دكم“ وخاطبھ “ .عنكم أدافع وأنا سنة
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 تأكدتم إذا“ واضاف. العقلية حالتھ لتقو�م طبية �جنة ع�� املشت�ي �عرض

 “ .�حيح الشاهد فكالم واحدا عراقيا هذه بيدي ضر�ت أن�ي من

 من ليس آخر  �خص أي ميالد توار�خ �عرف �ان إذا ما القا��ي سأل ثم 

  وقال. عائلتھ
ّ
 ھل أسر�ة عالقة ال  أ�خاص عدة توار�خ يحفظ املشت�ي“ إن

ب فاألمر  ولذلك ��م
ّ
 إنھ السؤال هذا ع�� الشاهد جواب �ان“ .إذن مرت

 ر�ضام يكون  أن و�نفي املعتقل�ن، إحصاء عمليات ك��ة من التوار�خ حفظ

 . عقليا

 

 بموك وصول  �عد أنھ ذكر  الذي جواد العز�ز  عبد جواد �ان الثا�ي املشت�ي

 و��افة نار�ة أطالقات الحظت األبراهيمية املدرسة ا�� حس�ن صدام

 سيارات حضور  وشاهدت بالسالح مدجج�ن ا�حماية أفراد و�ان األتجاهات

 حضر  تم وقد الناس ع�� النار  باطالق بدأت الرشاشة باملدافع محملة

  الوقت و�ان املنطقة �� التجوال
ً
 املنطقة ا�� يحضر  ا�جيش و�دأ عصرا

 قةطاملن بقصف تقوم سمتية طائرات وشاهدت واسع ب�جوم وقاموا بكثافة

 ميلوج املكدمي ا�خياط ع�� عقيل وم��م املواطين�ن من الكث��  قتل وقد
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 زب�ح املنتم�ن من و�انوا بالطائرات القصف جراء قتلوا حيث املرسومي

 مر واست. العشوائي الرمي ع�� دليل وهذا شهداء وق��ا �� واعت��وا البعث

 شا�جي شاهدت وقد السمتية بالطائرات أيام أر�عة مدى ع�� القصف

 الاعتق وشاهدت البسات�ن حيطان أع�� من األتجاهات ب�ل النار  يطلقون 

 .الشباب من العديد

 أنھ تدائياألب التحقيق �� بافادتھ ذكر  املشت�ي أنھ العام املد�� من و�سؤال

 ؟ذلك شاهدت هل عشوائية بصورة النار  و�طلق قناص و�يده برزان شاهد

 من ثالثة أن املشت�ي وذكر . أنا وليس شاهده الذي هو  والدي أن أجاب

 ال  أ��م من الرغم ع�� اعدامهم تم قد وقيس وناصر  فارس هم اشقائھ

 .سياسية جهة اية ا�� منتم�ن يكونوا ولم با�حدث لهم عالقة

 البلدوزرات عشرات قامت ١٩٨٢عام من العاشر  الشهر  �� بأنھ جواد وذكر 

 مت عشر  �حاديا الشهر  و�� الغر�ية ا�جهة من و�دأوا البسات�ن بتجر�ف

 واتالف آبارها مع م�خات ثالثة طمر  مع لنا عائدة �سات�ن خمسة تجر�ف

 وقد اشقائي باسماء م�جلة لنا دور  أر�عة وهدم أشهر  ثالثة محصول 

 ونادى صغ��ة مزروعة أرض �� ووالدي أنا كنت حيث ياس�ن طھ شاهدت

 لقا حيث ياس�ن طھ مع والدي فت�لم الشع�ي ا�جيش رجال �عض علينا

 �� عائدة و�� �ستان وليست حديقة هذه والدي فقال هذه ما لھ االخ�� 

 هذه ااتركو  ياس�ن طھ فقال وجر�ح ا�جيش �� ضابط وهو  لشقيقي واالخرى 

 أي تجر�فها تم أشهر  خمسة �عد ولكن ع�ازة ع�� يت�ىء و�ان ا�حديقة
ً
 . ضا

  ذكر 
ً
 فرح النار  اطلقوا الذين هم الشع�ي ا�جيش من أفراد بأن أيضا

ً
 ا

 
ً
 �ضوالتعو  ياس�ن طھ ضد الشكوى  طلب.الدجيل ا�� صدام بز�ارة واب��اجا

 .بھ �حقت ال�ي االضرار  عنا واملعنوي  املادي

 ھط ��خيص استطعت كيف الدليمي خليل املحامي قبل من سؤالھ وعند

  أعرفھ كنت وا�ي شاهدتھ لقد قال ؟سنوات ١٠ �ان وعمرك ياس�ن
ً
 جيدا
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 زراوي ا�ج طھ بأن والدي ابلغوا ا��م كذلك �ون التلفز  �� أشاهده كنت أل�ي

 .بنف��ي وشاهدتھ ير�دك

 من األ��حاب وهو  الدفاع استعملھ لتكتيك بداية �انت ا�جلسة هذه

 ذهه �� و  لهم طلب �� النظر  تاجيلها أو  تنفيذها لعدم املحكمة جلسات

 علالستما القا��ي الرغام التكتيك هذا أستخدم عندما الدفاع نجح ا�حالة

 الوحيد النجاح �ان النجاح هذا لكن كالرك ورامزي  النعيمي مطالعة �ا�

 اتا�جلس �� لهم أخرى  مطالب ع�� ا�حصول  ينجحوا �� ولم التكتيك لهذا

 أضرت لكو��ا ضدهم تحسب نقطة و�� الفع�� أ��حا��م رغم األخرى 

 . �عد فيما لذلك سنتطرق  كما  ع��م بتخل��م بمو�ل��م

 اغتيال محاولة وجود �عدم اعتقاده جواد اهدالش ذكر  ا�جلسة هذه ��

  يكن لم أعتقاد مجرد وهو ، للرئيس
ً
 معرفة أو  عيانية مشاهدة ع�� قائما

  نار  أطالق مجرد هو  حصل ما �ل أن أعتقد حيث
ً
 من الرئيس بز�ارة اب��اجا

 ةحماي رجال لھ كنتيجة تصور  البسات�ن �� الشع�ي ا�جيش رجال قبل

  .حصل ما هوجموا فحصل أ��م الرئيس

 الدجيل أها�� �عض لقيام ال  �عرضت ملا �عرضت الدجيل أن ذلك مع�ى

 دوجو  ينفي هو  بذلك بل لها عالقة ال  ألسباب بل النظام لرأس للتصدي

 اساسها من محاولة هكذا

 ھشهادت عن تناقض أنھ ع�� �عد فيما بدا فيما بذلك أعتقد من وقع وهنا ،

  املحكمة ��

 يماف وصوفوا كما“ مدين��م من ابطال“  وجود نفون ي ا�حالة هذه �� ال��م

 غ��وا و�ا��م بدوا حدث عما معهم مقابالت اجر�ت عندما لكن. �عد

 .أقوالهم ناقضوا أو  أقوالهم
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 �� شاهدتھ وردت آخر  لشاهد ��جيل الدفاع عرض عندما حصل ما وهو 

 املحكمة �� نفاها أن �عد األغتيال محاولة حصول   ف��ا ذكر  أخرى  جلسة

 .�عد فيما سنعرض كما

  أ��م األعتقاد ا�� أميل
ً
 �� غ لك��م اغتيال محاولة وجود �عدم أعتقدوا فعال

 اجراء عند أو  الدجيل �حايا بتكر�م االحتفال عند ذلك قول  ع�� قادر�ن

 القانونية الناحية ومن .الدجيل �� حصل ما عن ل�حديث معهم مقابالت

 بھ أخذت وما املحكمة بھ تأخذ لم اغتيال محاولة وجود �عدم أعتقادهم

 وحجز  ت�ج��  و  اعتقال عملية من  الدجيل أها�� لھ �عرض ما هو  املحكمة

 .ا�حكم قرار  �� ورد كما و�عذيب

 

 ٢٠٠٥ االول  �انون  ٦ الرا�عة ا�جلسة

 الذي. حس�ن صدام رأسهم وع�� ٨ ال امل��م�ن ع�� نودي ا�جلسة، بداية ��

 ��ع السالم“ :بقولھ ا�جالس�ن ع�� سلم ثم الشر�ف، امل�حف حامال  دخل

 .“ وا�حق الهدى أهل

 ع�� �حماي��م، الشهود أسماء عن اإلفصاح عدم تقرر  أنھ القا��ي وأعلن

 له“ :قائال صدام انتقده الذي األمر  با�حروف، إل��م باإلشارة ُيكتفى أن

 ةالنابي األلفاظ من الشهود حماية املدعون  طلب فيما. “ حروفا؟ سنناقش

 .أمس من أول  جلسة �� إل��م جهتوُ  ال�ي

 امل��مون  يقوم اال  ع�� السهر  املحكمة رئيس من العام املد�� وطلب

 النساء من الشهود ان خصوصا“ البارحة حصل كما الشهود بمقاطعة

 .“ املقاطعة تره��ن ان يمكن اللوا�ي
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 ھل التكر��ي برزان مناداة ع�� املوسوي  جعفر  العام االدعاء ممثل واع��ض

 فرد .املنحل البعث حزب �� املوسوي  عضو�ة ع�� تدل �لمة و�� لرفيق،با

 أخالقيون  أناس إننا“ :مضيفا. شر�فة الرفيق �لمة إن بقولھ برزان

 .“ أخواتنا مثل أل��ن �شهاد��ن، سيدل�ن اللوا�ي الشاهدات وسنح��م

 القا��ي وقرر  ستار، وراء من بأقوالها اإلدالء �� األو�� الشاهدة شرعت ثم

 الشاهدة إ�� القا��ي وأشار . الشهادة أثناء ال�حفي�ن عن الصوت قطع

 .ل��اع التعرف يمكن ال  ح�ى فنية بطر�قة صو��ا �غي��  قرر  كما ،“ أ“ برمز

 ة�ج سمعنا رمضان شهر  �� صائم�ن كنا عندما ا�حادث يوم ��“ فذكرت

 ��ةقص ف��ة �عد ملشاهدتھ فخرجنا الدجيل ا�� حضر  قد صدام بأن وعلمنا

 راءج املواطنون  هرب وقد املنطقة تقصف والطائرات عسكر�ة قوة شاهدنا

 . ذلك

 وانھ ةمضلل �سيارات نقلوا الذين املواطن�ن باعتقال األمنية القوات وقامت

 ا�حز�ية الفرقة ا�� واقتادوهم السن كب��ة امراة ومعهم اعتقالهم تم قد

 ثم لبالعوائ ا�حز�ية الفرقة امتألت وقد نبيل أبو  ا�حز�ي املسوول برفقة

 باتجاه واوقفوهم املخابرات ا�� واخذوهم اقفاص ذات سيارات جاءت

 وثمانون  خمسة حوا�� و�انوا ٥٨ رقم القاعة �� بحجزهم قاموا ثم ا�حائط

  امل�ان و�ان عائلة
ً
  حار  واملاء بالتناوب و�نامون  مزدحما

ً
 �ان والوقت جدا

 وكن أمامها شقيقي واووضع للتحقيق والد�ي اخذوا وتذكر  تموز  شهر 

 ثم التعذيب شدة من براسھ مصاب شقيقي و�ان سنة ستون  عمرها

 “ .بالكهر�اء �عذبو�ي و�انوا التحقيق ا�� أنا انزلو�ي

 من قليلة مدة مرور  �عد أم�ن محمد رز�ار  القا��ي املحكمة رئيس واضطر 

 صوت وكأنھ بدا الذي الشاهدة صوت ملعا�جة رفعها إ�� ا�جلسة بدء

 شهود،ال بمقابلة أيضا طالبوا الذين املحام�ن، لطلب استجابة ن،ل�خص�

 ر وجمهو  لإلعالمي�ن املخصص امل�ان ع�� الستار  إسدال املحكمة فقررت
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 تأدل ال�ي الشاهدة إ�� املحام�ن أسئلة توجيھ فرصة لتوف��  املحكمة،

 . عائل��ا من أفراد مع اعتقالها أثناء لها جرى  ما بتفاصيل

 مواجهة تجري  العادية الظروف �� أنھ مو�حة تدخلت دفاعال هيئة و�انت

 داواح أردتم إذا“ :قائال القا��ي فرد.املحكمة وهيئة الشهود ب�ن ما مباشرة

 . “ الشاهدة ع�� للتعرف الستارة خلف إ�� أدخلوا واحدا

 واألساءات أالهانات و  التعذيب تفاصيل بذكر  الشاهدة �ستمر  ذلك �عد

 �� الكهر�اء واستخدام يد��ا من و�عليقها مال�سها عخل ع�� اجبارها وم��ا

 مت قد أنھ وذكرت.حمراء  غرفة �� ووضعها لضر��ا رجل��ا ورفع التعذيب

 �� الشابات وابقوا غر�ب أ�ي �جن ا�� واالطفال السن كبار  نقل �عد فيما

 ر�بغ أ�ي �جن ا�� ذلك �عد أرسلوهم ثم التحقيق ان��اء �ح�ن املخابرات

  امل�ان �ان حيث املعاناة مرتاست وهناك
ً
 واجسامهم رووسهم وامتلئت قذرا

  املاء و�ان، بالقمل
ً
  باردا

ً
 ساءالن أمام الرجال �عذبون  و�انوا، الشتاء �� جدا

 كما، دقائق خمسة من أك��  املياه دورات �� بالبقاء لهم وال�سمحون 

 نقلوا ��مأ ذلك �عد تذكر  ثم، املطاطية باالنابيب للضرب شقيق��ا �عرضت

 خال��ا أن علمت حيث ليا �حراء ا�� ثم ومن السماوة �� األمن دائرة ا��

 ا�حيوانات تحسد �انت أ��ا كيف املحكمة امام وقالت. هناك توفيت قد

 ��ع وحسدتھ الطر�ق �� حمارا رأيت ا�ي با� أقسم: مضيفة حر���ا، ع��

 .حر�تھ

 ديأي ع�� م��ح ربوض لتعذيب الدجيل قر�ة من و�ساء �عرضت إ��ا وقالت

 تقال ال�ي. املرأة جانب من الب�اء من نو�ات الشهادة وتخللت صدام، أعوان

 الشاهدة وقطعت. “ صدام ��ا يبا�� ال�ي العراقية املاجدة أنا“ :ساخرة

 يا اك��   هللا اسالم، يا اك��  هللا: تقول  و�� بالب�اء لتجهش مرارا كالمها االو��

 .العراقية؟ ةاملاجد �عامل أهكذا مسلم�ن،

 .دوئھه ع�� محافظا بحوزتھ �ان دف��  ع�� مالحظات بتدو�ن صدام واكتفى
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 املاجدة �عامل اهكذا: قائلة لھ الكالم الشاهدة وجهت عندما وح�ى

 ع�� املاجدات �عب��  يطلق �ان صدام ان العلم مع ينفعل لم ؟العراقية

 .لهن تقديرا العراقيات النساء

 ال��ا بضر��ا قام الذي من ال�عرف أ��ا كمةاملح من سؤالها عند وذكرت

 من �عا�ي �انت السيدات إحدى أن أضافت ثم .العين�ن معصو�ة �انت

 تم أنھ وذكرت مساعد��ا ا�حرس رفض طفلها سقط وح�ن الوالدة مخاض

 هةا�ج عن إفاد��ا ��اية �� رز�ار  القا��ي وسألها. أشقا��ا من أر�عة اعدام

 م��مة“ عاونھ ومن حس�ن صدام ضد“ لتقا شكواها ال��ا توجھ ال�ي

 عوض ذلك ومع الشعب وحامي ا�جمهور�ة رئيس“ �ان بانھ املخلوع الرئيس

 ب�عذي من اليھ �عرضوا ما ل�ل �عرضوا وقد ال�جون، �� الناس هؤالء �ل

 . “ حس�ن صدام من بامر 

 تم قد �ان إذا ما الدفاع محامي أحد سألها إفاد��ا الشاهدة أ��ت أن و�عد

 رار غ ع�� حس�ن صدام عهد �� غر�ب أبو  �جن �� اعتقالها خالل و�رهاتص

 ردتف نفسھ، ال�جن �� عراقي�ن محتجز�ن مع أخ��ا األمر�كيون  فعلھ ما

 .“ أحد يصورنا لم كال “ بالقول 

 نم ال�حافي�ن يمنع الذي الستار  انزال فتم رؤ���ا الدفاع محامو  طلب ثم

 ح�ن ا�حضور  القا��ي وفاجأ. تالصو  وقطع القا��ي �جهة يجري  ما رؤ�ة

 ال�ي تلك عن تختلف املحاكمة خالل الشاهدة ذكر��ا ال�ي األمور  إن قال

 .االبتدائية التحقيق مرحلة �� إفاد��ا �� ذكر��ا

 أيضا ووقفت“ باء الشاهدة“ باسم عل��ا نودي فقد الثانية الشاهدة أما

 تد�� بدأت ماوعند الدجيل من١٩٣٧ مواليد من إ��ا وقالت. الستار خلف

 مام امليكرفون  عن �عيدا الكالم فقررت جدا رديئا الصوت �ان بإفاد��ا

 .مفهوم وغ��  ضعيفا �ان الصوت ألن االحتجاج إ�� الدفاع محامي دفع
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 نم ال�حفي�ن ملنع الصوت وقطع الستارة إنزال القا��ي قرر  أيضا وهنا

 ا�خروج من ةالشاهد لتمك�ن وذلك القاعة داخل يدور  ما سماع أو  مشاهدة

 وامل��م�ن الدفاع محامي أمام مباشرة والكالم الستار  وراء من

 قلتاعت الدجيل �حادث الثا�ي اليوم �� أنھ  ب املشتكية وذكرت.الثمانية

 تم“ و�عدها، الستة واوالدهم األر�عة و�نا��ا زوجها من املكونة وعائل��ا ��

 �لهم أقار�ي بقية شاهدت وقد قاعة �� حجزنا وتم املخابرات ا�� نقلنا

  حار  ماء �عطوننا و�انوا القاعة �� محجوز�ن
ً
 و�انوا ال�خان من و�ان جدا

 �قيناو ..   واهان��ن بضر��ن و�قومون  التحقيق ا�� الشابات النساء يأخذون 

 وناووضع غر�ب أ�ي �جن ا�� نقلونا و�عدها واحد شهر  حوا�� املخابرات ��

  ثالث�ن حوا�� وكنا آخر�ن معتقل�ن مع
ً
  صغ��ة غرفة �� �خصا

ً
 انو� جدا

 عوائل أر�عة مجموعنا و�ان واحد م��  وعرضها أمتار  ثالثة حوا�� طولها

 ل�حيةا املرافق �� ينامون  الضغ��ة البنات و�انت بنا تضيق الغرفة و�انت

 راءال�ح ا�� نقلنا تم و�عدها واحدة سنة ملدة غر�ب أ�ي �جن ��  و�قينا..

 حافظةم �� يقع املعتقل و�ان سنوات ثالثة هناك بقينا وقد السعودية قرب

 تةالس واوالدي زو�� أما األر�عة بنا�ي عائل�ي أفراد من م�� و�ان السماوة

 ن�ج ا�� املخابرات من نقلونا أن من مص��هم أعرف وال  مع�ى يكونوا فلم

 وضد ابراهيم و�رزان حس�ن صدام ضد الشكوى  اطلب وا�ي غر�ب أ�ي

 وعمران ناصر  حميد مجيد وضد أحمد أبو  دعو امل الدجيل أمن ضابط

 . باعتقالنا هوالء قام حيث عمران حسن

 ليوما �� وشقيقاتھ ووالدتھ  والده عائلتھ مع أعتقل أنھ ج املشت�ي وذكر 

 دةمل هناك و�قوا الدجيل �� ا�حز�ية الفرقة ا�� واخذوهم ل�حادث التا��

  ساعة
ً
 ��ا ونقلوهم سيارات ااحضرو  ثم آخر�ن معتقل�ن معهم و�ان تقر�با

 �اوم�، وشقيقتھ لھ �عرض الذي التعذيب  أنواع وشرح  املخابرات حاكمية

 ١٢ �ان عمره أن من الرغم ع�� وذلك الكهر�ائي بالتيار  الصعق أستخدام

 من معهم التحقيق واستمرار  السن صغ��ة �انت شقيقتھ وكذلك سنة
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  عشر  ا�حادية الساعة
ً
 ونقص الليل فمنتص �عد الثانية ح�ى صباحا

  ١٩ بقاءهم و�عد الطعام
ً
 غر�ب أ�ي �جن ا�� نقلهم تم املخابرات �� يوما

  ١١ بقوا حيث
ً
 واطفال �ساء هناك معهم و�ان �عذبو��م خاللها �انوا شهرا

 انظار  أمام �الكالب النباح الرجال من بالطلب يقومون  و�انوا. ورجال

 .املطاطية باالنابيب و�ضر�وهم النساء

 حيث رأسھ ع�� السلطان دحام عامر  يضر�ون  وهم ا�حراس شاهد أنھ وذكر 

 ،�عينھ وشاهده أمامھ حدث ذلك وان بالكيبل الضرب جراء بالصرع أصيب

 جراء عقلھ فقد وقد �اظم صا�ح ابراهيم يد�� أخر   بتعذيب قاموا وا��م

 انواو�، بتعذي��م و�قومون  أمها��م أمام األطفال يخرجون  و�انوا التعذيب

 �عد ثةالثال الساعة �� والنوم الباكر  الصباح �� االستيقاظ ع�� ميج��وه

  أن و�ذكر ، الليل منتصف
ً
 وجود وعدم التغذية سوء جراء توفوا قد أطفاال

 �جن �� قتل قد والده أن ذكر  كما اجهضن قد حوامل �ساء وان، الدواء

 عدة من ليا �حراء �� بذلك علم وانھ والتعذيب الضرب جراء غر�ب أ�ي

  جلبوا خاصأ�
ً
 جلب تم قد وانھ ليا �حراء ا�� غر�ب أ�ي �جن من الحقا

 لم أنھ من الرغم ع�� �عذبوه واخذوا العسكر�ة وحدتھ من العسكري  أخوه

  يكن
ً
 .العسكر�ة بوحدتھ �ان وانما ا�حادث يوم الدجيل �� موجودا

 �علمون  ال  الشهود يقصد الناس هوالء أن  ا�جلسة هذه �� برزان ذكر 

 ن دو  من للشاهد أسئلتھ يوجھ أن منھ القا��ي فطلب، با�جهلة ووصفهم

 فذكره  باعتقالھ؟ قاموا الذين هم من  ج للشاهد برزان سؤأل �ان، أهانتھ

  ؟باملخابرات هوالء عالقة عن برزان فاستفسر ، الشاهد قالھ بما القا��ي

    الدجيل أمن من �انوا أ��م فذكر 

 لقا ثم  املخابرات عن هو  و�ت�لم مناأل  من �ان اعتقلھ من أن  برزان فقال

 وهم  هناك معسكر  وعمل وراح  األ�جار  بقطع قام  العام األمن مدير  أن “

 �ان العام األمن مدير  أن �عرفون ...  �عرفوها الدجيل أهل و�ل  �عرفوها
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 هناك  معسكر  واقام الدجيل ا�� وذهب  املسؤولية استلم  ا�حادث يوم

 اموق  ورسمية شعبية مصادر  من تفصيلية اتمعلوم عندي وانا  وكرفانات

  راح التكر��ي  برزان وال  راح ا�جرزاوي  طھ أستاذ ال   �لها األ�جار  بقص

 واال�خاص  العراقية األحزاب هاي..  القا��ي سيادة اختصاصھ من هو ...

 املخابرات ..  العام األمن مسؤولية من يقع  عرا�� ��يء و�ل  العراقي�ن

 ومسؤوليات  �عرفها وحضرتك..  عرا�� ��يء بأي  ياسيدي عالقة مالها

 العسكر�ة  األستخبارات عن األمن عن املخابرات وساحات املخابرات

   ضدي حرضهم من اكو  همھ لكن...  بقانون  محددة
ً
  رسميا

ً
 ليش...  وشعبيا

 “ أعرف ما

 ملعرفة القا��ي أو  العام املد�� قبل من استغاللها يتم لم فرصة �انت

 أقر  بل حصل ما الينفي هنا فهو  الدجيل �� حصل عما انبرز  معلومات

 
ً
 املسؤولية استلمت ال�ي العام األمن و�� رسمية جهة هناك أن ضمنيا

  البسات�ن بتجر�ف وقامت

 ؟اهد�يش فهل ال�جن �� طو�لة ف��ة ق��ى أنھ للمشت�ي برزان من و�سؤال

 ةمعصو� عيوننا �انت املخابرات �� ولكن الدجيل �� شاهدتھ �عم أجاب

 . ا�حزب مقر  �� ا�حادث من الثا�ي اليوم �� الدجيل �� شهادتھ وقد

 ا�حزب مقر  �� عملھ عما عزاوي  محمد ا�� السؤال يوجھ أن برزان فطلب 

 ودلشه أخرى  جلسة �� مجال لديھ سيكون  أنھ القا��ي فذكره الدجيل ��

 برزان فسال  املشتك�ن ا�� لالستماع مخصصة أالن فا�جلسة  النفي

  ملشت�يا
ً
 لدجيلا ��  ا�حزب مقر  �� موجود �ان أنھ أقر  أن �عد آياه مستحلفا

 قاعة من  واحد ثمان�ن  السبع�ن فوك حوا�� آ�ي طلعت مو  �شرفك“

 كتوفهم ع�� وام�حت  م��م  واعتذرت واحد  واحد وصافح��م األجتماعات

 �� �ان اعتقالك يوم أذن برزان فقال ذلك �شاهد لم أنھ الشاهد فقال“

  هذا هو  م��م وواحد خمس�ن أجيبلك أكدر  وا�ي  آخر  يوم
ً
 محمد ع�� مؤشرا
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 السن صغار  �انوا هوالء أن بما القا��ي ا�� سؤال برزان وجھ ثم عزاوي 

 ١٨  من أقل لكونھ شكواه أو  أقوالھ باستماع العقو�ات قانون  �سمح فهل

 وكم�� تقديرها والشهادة واالفادة  بالغ هو  أالن القا��ي فقال ؟سنة

 .للمحكمة

 �� عديدة اعتقالت بحدوث ا�حديث �� أس��سالھ خالل من برزان أقر  هنا

    ٨٠   ٠ يتجاوز  سراحهم باطالق قام الذين اال�خاص عدد �ان فأن الذجيل

 
ً
 ؟أذن املعتقل�ن عدد �ان فكم �خصا

 باطالقھ مسؤول بصفة وجوده مباشرة غ��  بصورة أقر  هو  األخرى  النقطة

 .األ�خاص نم العدد هذا سراح

  يكن لم أنھ و�بدو  األسئلة لتوجيھ الدليمي خليل دور  جاء ثم
ً
 قوالال منت��ا

 بالتحقيق املخابرات رئيس يقوم أن املعقول  من هل قال حيث املشت�ي

 بنفسھ؟

 فذكر  يتم��ى برزان شاهد أنھ قال بل ذلك يقل لم هو  القا��ي فجاو�ھ

 ن�ن.معي أ�خاص �س��دفون  حيث تلق�ن هناك أن الدليمي

 سرئي وانا �سال�ي لم انت القا��ي، سيادة: قائال القا��ي صدام خاطب ثم

 سيادة واجبك، من هذا ان علما ضر�ت، ام عذبت هل حس�ن صدام الدولة

 وقال. حس�ن صدام ا�� واالساءة العراق ا�� االساءة تقبل ال  القا��ي،

 مصدا اعدام ير�دون  واالسرائيلي�ن االمر�كي�ن“ ان نفسھ عن متحدثا

 ا�� اشارة �� االو��، املرة ليست وهذه  مرات ٣ لالعدام محال أنا حس�ن،

 رفاقھ وال  صدام ال : قائال واستطرد. االعدام �عقو�ة عليھ ا�حكم إم�ان

: صدام وقال. ا�جلسة خالل ال��مھ الذي الصمت خارقا االعدام، يخافون 

 ليفع مثلما لنف��ي انتخابية دعاية اعمل الطاولة وال  خلف أحدا أقابل لم

 االمر�كية الشعوب �عرف وان واال�سانية هللا رضا هو  ��م�ي ما اآلخرون،
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: ةاملحكم رئيس ا�� متوجها صدام وتا�ع. االمة ضد ح�امها ارتكب جر�مة اي

 اي الشهادات هذه نضعف، ال  فنحن صهرونا لو  ح�ى ا�حقيقة اال  نقول  لن

 بدمع العراق فيھ نابني عاما ٣٥ عمره لتار�خ اساءة ف��ا القا��ي حضرة

 اع��ا�� عدم رغم �خصيا لك تقديرا االول  القا��ي اسميك: وقال. الع�ن

 يالن� ولكن بك استصغارا ليس لتساعد�ي اليك الأحتاج انا باملحكمة،

 .عاما ثالث�ن ملدة رئيسك

 

 فطلب.للمشت�ي ليوجهھ سؤال الرئيس لدى �ان أن القا��ي طلب هنا

 يالقا�� من طلب ثم ا�حاكمية �� اعتقلھ من يصف أن الشاهد من الرئيس

 . اعتقالھ م�ان يرى  أن

 للدجيل عودتھ وعند عسكر�ا �ان أنھ ذكر  الذي د املشت�ي ع�� نودي ثم

 و�عد كث��ة عسكر�ة قوات وجود وشاهد عائلتھ مع الرئيس ملشاهدة خرج

  نار  أطالق حدث الرئيس لقدوم انتظاره واثناء خروجھ من دقيقة ١٥ حوا��
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 القي وقد...  دارهم ا�� فاسرعوا بضر��م عسكر��ن أفراد فقام  فكثي

 �عرف ولم  اليوم ذلك �� ٦٦ مواليد مجيد سالم مؤ�د ولده ع�� القبض

 وذكر  باالعدام املحكوم�ن ضمن أسمھ �ان حيث السقوط �عد اال  مص��ه

 . الدجيل �� ا�حز�ية املنظمة من �ان باعتقالھ قام من أسم

 فسألھ أمامھ جماعية ابادة راى قد �ان أن اسئلة توجيھب النعيمي قام ثم

 أمام حرب جرائم رأيت هل ، بالنفي فاجاب أمامھ قتل راى أن القا��ي

 بالنفي فاجاب عينيك

    األ�سانية ضد بجرائم قام أنھ ��يء اليوجد أذن النعيمي فقال 

 ةيقانون مسائل األ�سانية ضد جرائم أو  ا�حرب جرائم أن  القا��ي فجاو�ھ 

 �عرفها ال  العادي ال�خص

 ؟زواجھ وقت عمره �ان كم املحام�ن أحد من آخر  سؤال

 .. �خ��ي سؤال يبتسم وهو  القا��ي

 .. �عرف نر�د ال  الدليمي خليل

  تزوجت.. املشت�ي
ً
  سنة ١٤ عمري  تقر�با

 الزواج عقد نطلب. ..  الدليمي خليل

 نفهم ح�ى .. السؤال من القصد القا��ي

 ..  ١٩٦٦ مواليد وابنھ ١٩٥٠ مواليد هو  أستاذ املحامي

 وماملعد يقصد“ تنكر  أن تر�د أو  زواجھ عقد �� تطعن تر�د �ع�ي القا��ي

 ال�خص هذا من مولود غ�� “
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 شك ب��ا �ع�ي  طبيعية غ��  العالقة لكن هذا أنكر  مو  املحامي

 ذهه �ع�ي...  منتج السؤال يكون  ح�ى �ع�ي..  ابنھ ليس هذا �ع�ي القا��ي

 .منتج وغ��  �خ��ي سؤال هذا... النسب أثبات ��

  القوات حضرت م�ى الدليمي خليل

 �سرعة أتت السمتيات �س ساعة ساعة نصف أ�لك مااكدر  الشاهد

  محدد جواب أر�د �ع�ي محدد سؤال عندي  عسكري  هو  ال  الدليمي خليل

.. 

 �ذا� ملقن�ن نجزم ونكدر ... األخر�ن املشتك�ن جواب نفس �ان ا�جواب هذا

 و�اخذ  مدافع و�اه و�اخذ بلده مدن يزور  يطلع دولة رئيس مكن ما �ع�ي .. 

   طيارات و�اه

 عرضھ الذي الفلم عن املوسوي  وجعفر  الدليمي خليل ب�ن ما جدال دار  ثم

 نأ العام املد�� قال والذي للدجيل الرئيس ز�ارة عن الثانية ا�جلسة ��

 وهو .. التحقيق �� أمر  حس�ن صدام أن للتوضيح �انت عرضھ من الغاية

 .. بنفسھ حقق أنھ من االو�� ا�جلسة �� ماقالھ �حح هنا

 العام املد�� أن املحام�ن أحد قالھ ما وكرر  عاد فقد الدليمي خليل أما

  ليس
ً
 فهم عدم �عكس أعاله أشرنا كما وهو  العام ا�حق يمثل هو  بل خصما

 .ف��ا العام املد�� ودور  املحكمة لقانون  املحام�ن

 وثيقة عن مستن�خة و��  وثيقة ٨٣٤ من باك��   زودوا قد أ��م ذكر  ثم

 قادر  وهو .. الوفاة شهادات �� يطعن وهو . .. مزورة أ��ا يوكد وهو   واحدة

  .. املزورة الشهادات آالف يجلب أن �ستطيع أن قولھ حسب
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 موضوع ا�� قفز  املحامي لكن الوثائق �عد �عرض لم العام املد�� أن رغم

 نم امل��م�ن موقف �ان �عد فيما سنعرض وكما.. مزورة �هاواعت� الوثائق

 خالل من �عضها �� جاء ما �عض ب�حة فاقروا متذبذب الوثائق موضوع

 .�عد فيما �ح��ا وانكروا وعادوا أحداث من جرى  ملا أقوالهم

 العام املد�� أن من ذكر  حيث القرص موضوع عن أخرى  مرة الرئيس وعلق

 مع يحقق لم أنھ وقال أ�خاص ٤ مع فسھبن حقق حس�ن صدام أن ذكر 

 أحد

 نم املرفع التقر�ر  حسب الذي جعفر  �اظم كر�م والد وهو   ه املشت�ي أما

 واقام الذين أحد �ان الدجيل حادث �عد صدام الرئيس ا�� التكر��ي برزان

 قبل من مرة كذا وضرب أعتقل قد بأنھ بذكر  فابتدا، األغتيال بمحاولة

 وال  ال�� ال  يواجھ عاد ما...  أ��زهم رادوه“ كر�م ولده وان ا�حادث قبل األمن

 .“ ا�حكومة

 بيت �� هو  تخفى بينما  �لها عائلتھ واخذوا أتوا  الدجيل حادث صار  من

 من ثم الشرطة مركز  ا�� بھ ذهبوا.ذلك �عد نفسھ سلم ثم  أقار�ھ أحد

 نع وتحدث سنت�ن ملدة غر�ب أبو  ثم يوم ٢٠ ملدة  املخابرات ا�� هناك

  صباح وهم البنائھ حصل ما �عرف ولم ليا ا�� هناك من ثم هناك �عذيبھ

  و�ان نا�� ثم ا�حادث قبل أعتقل الذي
ً
 واعتقل غرب كيالن �� عسكر�ا

 �عد أال  ا�حادث �� قتل الذي وكر�م وخميس الدجيل حادث من شهر  �عد

 �عدم أعتقاده كذلك كر�م والد وذكر . أوالده  باعدام عرف حيث السقوط

 اغتيال محاولة وجود

 جلسات يحضر  بأال  املحكمة حس�ن صدام هدد الرا�عة ا�جلسة ختام و��

“  أنب أم�ن رز�ار  بالقا��ي وصاح نز��ة غ��  ا��ا قائال  مستقبال  محاكمتھ

 .“ ا�جحيم ا�� يذهب“
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 ٢٠٠٥ االول  �انون  ٧ ا�خامسة ا�جلسة 

 عيتا� �ان أنھ قيل لكن ا�جلسة هذه عن وغاب ��ديده صدام الرئيس نفذ

 .مغلقة تلفز�ونية دائرة �� اجراء��ا

 الزمن عن صدام ملحاكمة ا�خامسة ا�جلسة وقائع بث تأخر  و�املعتاد،

 .دقيقة ٢٠ الفع��

 ١٥ عمره و�ان عليھ القبض تم بأنھ “واو“  املشت�ي شهد ا�جلسة هذه ��

 ھأن وذكر . الدجيل �� ا�حزب مقر  ا�� واخذ األغتيال محاولة فشل �عد سنة

 �� ا�حاكمية �جن �� ثالثة أو  يوم�ن ملدة حمراء غرفة �� احتجازه تم

 أ�خاص ستة أو  خمسة ��ا أخرى  غرفة �� حجزه قبل  وذلك املخابرات

 �عدها، أيام خمسة أو  أر�عة ملدة حاج��م لقضاء ماء و�دون  األيدي مكب��

 �انامل وهو  للمخابرات التا�عة ا�حاكمية مقر  داخل ٦٩ ا�حجرة ا�� نقلھ تم

  سبع�ن ملدة باستمرار  فيھ �عذيبھ تم الذي
ً
 أبو  ن�ج ا�� ارسالھ قبل يوما

 يضرب �ان الطعام املحتجز�ن أحد يطلب �ان عندما أنھ وشهد، غر�ب

 ��ع ارغامھ  تم احتجزوفيھ غر�ب أ�ي �جن �� أنھ املشت�ي أضاف و�ر�ل

  احدهم سقط واذا أيام لعدة ا�جلوس أو  النوم عدم
ً
. ضر�ونھي �انوا نائما

 بغر� أ�ي �جن �� و�ضر�ون  �عذبون  �انوا وآخرون هو  أنھ يذكر  والشاهد

 واليوجد م ٢ X ١٫٥ مساح��ا فيھ والغرفة ا�خاصة قسم �� وضعهم تم وقد

 انھو .الغرفة هذه �� معتقل�ن خمس �ل يضعون  و�انوا �حية مرافق ف��ا

 ألسهالبا ل�ناملعتق جميع أصيب ساعت�ن و�عد بالطعام زودوا األيام أحد ��

 ا�� �عضهم اضطر  مما ال�حية املرافق ا�� أخراجهم طلبوا عندما وا��م

 ليا مجمع ا�� �عد فيما نقلهم تم ثم. الغرفة نفس �� حاجتھ قضاء

 املخابرات �� برزان �شاهد لم أنھ وذكر .  السعودية ا�حدود قرب ال�حراوي 

 عيميالن نجيب امق. برزان أنھ قالوا عنھ استفساره وعند صوتھ سمع ولكنھ
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 �ان اعم وسألھ التفاصيل، تذكر  �� دقتھ ع�� ركز  املشت�ي، باستجواب

 .اليوم ذلك نفس �� ردائھ ولون  �جن، يوم يرتديھ

 “.يجةبنت تأ�ي ال  األسئلة هذه إن“ :بالقول  وأجابھ أم�ن رز�ار  القا��ي �حك

 �ش�ل آخر�ن شهود أي أسماء عن الشاهد يصرح أن القا��ي ورفض 

 .عل�ي

 

 باعتبارهما التكر��ي و�رزان حس�ن صدام من �ل ع�� الشاهد اشت�ى 

 ل،قت أعمال أي يرتكب وهو  التكر��ي مشاهدة ونفى. الدجيل  عن مسؤول�ن

 .  ذلك سمع إنھ قال ولكنھ

 عالقة أي وانكر  رمضان ياس�ن طھ تحدث املحاكمة، من ا�جلسة هذه ��

 و�خاصة االدعاء، فر�ق �ع� التكر��ي برزان واحتج. الدجيل بموضوع لھ
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  ا�جلوس، منھ تطلب بيده ��ا قام حركة ع��
ً
 غ��  طر�قة أ��ا إ�� مش��ا

  واحتج.معھ التعامل �� مقبولة
ً
 معاملة طر�قة ع�� املحكمة أمام أيضا

 .للعقاب و�جو��م �جان��م، قبل من ال�جناء
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: الثاني عشرالفصل 

 جحيم الربزانيني
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 لقدرةا عدم حد الى الخيانة في اوغلو البرزاني مصطفى اءأبن أن يبدو" 
 حتى شرةالمبا العائلة من أوسع بعض الى الخيانة هذه ونقلوا، التراجع على

 وادالئهم الفرس جيش عون يكونوا أن في الجريمة هذه ارتكبوا
 بل ،موبينه بيننا النهائي الفراق حصل وبذلك العراق أرض الحتالل

 الى العودة أجل من حواراً يجروا أن حاولوا أنهم اذ ،هذا من وأكثر
 قطري عن والصلة ،بالرسائل مكاتبات تجرى وان ،الوطني الصف

 وخانوا الوطن واخان ،مرتين فخانوا الدنيئة خيانتهم ينفذوا لكي المبعوثين
 لصارما عقابهم نالوا وقد بالبرزانيين سموا من بعض معهم وتواطا. العهد

 "..  الجحيم الى وذهبوا

 

 حسين صدام
 الجمهورية جريدة
 ١٣/٩/١٩٨٣ 
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 العراق شمال األيرانية القوات هاجمت ١٩٨٣ عام من تموز  شهر  ��

 ا�حزب بيشمركة مع تحالفت أن �عد عمران حاج احتالل واستطاعت

 . البارزا�ي وأدريس مسعود بقيادة الكردستا�ي الديمقراطي

 من“ بكو��ا السلطة وثائق أحدى وصف��ا ال�ي البارزانية العش��ة دفعت

 أ��ا حيث ،السن�ن عشرات ع��  والوطن والثورة ل�حزب املوالية غ��  العشائر 

 تزال ال  و�� ا�خيانة سلي�� بحق و�انت الوطن وحدة ضد تزال وال  وقفت

 نفوسهم مأل و� ،الكردي الشعب تمثيل �� شرعية األك��  العش��ة نفسها �عت�� 

 “ والكراهية ا�حقد
ً
  ثمنا

ً
 قامت ١٩٨٣ تموز  ٣١ ففي التحالف لهذا باهضا

 ��و العش��ة تلك أبناء سك��ا مجمعات عدة بمهاجمة للسلطة تا�عة قوات

 م��م املئات ع�� القبض لتلقي الدولة لسيطرة خاضعة �انت مناطق

 . النظام سقط أن ا�� مجهوال  ظل ومص��  مل�ان وقاد��م
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 �� ال�حفي�ن ألحد ��ةالعش تلك من فرد رواه اليوم ذلك حدث ما تفاصيل

 الرجال عودة الحظنا األّيام، أحد صباح من مبكر  وقت ��“ ١٩٨٥ عام

  يرّددون  وهم البيت إ�� للعمل الذاهب�ن
ّ
 تھجها جميع من ُمحاصر  املجّمع بأن

ح�ن جنود قبل من
ّ
  السا�عة و��. مس�

ً
 ّري التح و�دأوا البيوت دخلوا صباحا

  الرجال وتجميع
ً
  ٧٠ البالغ الشيخ وإ�� نواتس ١٠ عمر  من إعتبارا

ً
 ولم عاما

ى املشلول�ن وال  املعّوق�ن ذلك �� �ستثنوا
ّ
 نأخذهم“ :إّدعوا. .. املجان�ن وح�

شوا. “ أر�يل �� للعمل
ّ
 ع��ّ  بضالق إلقاء �� ينجحوا ولم مّرات ثما�ي بي�ي فت

 ��. املن�ل  باحة من املقابل الطرف ع�� ال�حّية املرافق �� إختفيت حيث

 إ�� وقادوهم حافالت �� جمعوهم من وضعوا والنصف العاشرة الساعة

  م��ا �عودوا لم مجهولة جهة
ً
 الكهر�ائي التّيار  قطعوا مغادر��م وعند. أبدا

لت املجّمع عن
ّ
ات لذلك نتيجة و�عط

ّ
 العمل عن املياه �حب م�خ

 القر�ة �� املاء عن للبحث ساعة مسافة قطع ع�� النساء فإضطّرت

 “ .املجاورة

 مع مجموعة لقاء �� الرئيس ظهر  املجموعة تلك اختفاء من أشهر  �عد

 ا�� انةا�خي �� اوغلو  ال��زا�ي مصطفى أبناء أن يبدو “ فقال املوال�ن األكراد

 من أوسع �عض ا�� ا�خيانة هذه ونقلوا، ال��اجع ع�� القدرة عدم حد

 فرسلا جيش عون  يكونوا أن �� ا�جر�مة هذه ارتكبوا ح�ى املباشرة العائلة

 بل ،�مو�ي� بيننا ال��ائي الفراق حصل و�ذلك العراق أرض الحتالل وادال��م

  يجروا أن حاولوا أ��م اذ ،هذا من واك�� 
ً
 الصف ا�� العودة أجل من حوارا

 �يل املبعوث�ن طر�ق عن والصلة ،بالرسائل م�اتبات تجرى  وان ،الوط�ي

 واطاوت. العهد وخانوا الوطن خانوا ،مرت�ن فخانوا الدنيئة خيان��م ينفذوا

 ا�� وذهبوا الصارم عقا��م نالوا وقد بال��زاني�ن سموا من �عض معهم

 “ ..   ا�جحيم
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 نم ال�حف �� و�شر  التلفز�ون  �� عرض الذي الرئيس حديث من بالرغم 

 ا�جحيم ا�� وذهبوا الصارم عقا��م نالوا قد بال��زاني�ن سموا من“ أن

 .مص��هم ملعرفة لطةالس تتوسل عوائلهم �عض ظلت“

 يماتالتعل �انت فقد يد��ا ع�� اعدموا من بمص��  معرف��ا السلطة أنكرت

 �نب تردنا“ وثيقة �� ورد كما“ األيرا�ي العدو  مع ا�حرب �� فقدوا هوالء أن“

  العليا املراجع من طلبات واخرى  اونة
ً
 يطلب الرئاسة ديوان من وخصوصا

 ذينال البارزاني�ن باالخص اوالدهمو  أزواجهم مص��  بيان ف��ا املواطن�ن

 لبالط وردنا فقد. الوطن تر�ة �خيان��م ا�جحيم ا�� وذهبوا جزا��م نالوا

  املرفق
ً
 البارزاني�ن من بأ��م الطلب يذكر  ولم الرئاسة ديوان من طيا

 األعدام حكم تنفيذ تم وقد البارزاني�ن من هوالء بأن للرئاسة او�حنا

 وقد ٢٤/٣/١٩٩٠ �� كتابنا بموجب ١٩٨٣ عام الوطن �خيان��م بحقهم

  املرفق ١٩٩٠/ايار/١٣ �� ٢٣٩٠ كتا��ا بموجب الرئاسة ديوان اعلمتنا
ً
 طيا

 العدو  مع ا�حرب أثناء فقدوا بأ��م ال��م املوما ذوي  تبليغ تنسب بأنھ

 .“األيرا�ي

 الديمقراطي ا�حزب مطالب أحدى ظلت بالبارزاني�ن حل ما معرفة

 �� الرئاسة توجيھ و�ان السلطة مع املفاوضات ءاجرا عند الكردستا�ي

 “ كتا��ا
ً
 فقد عاملوضو  هذا ع�� البارزا�ي مسعود املجرم تأكيد الستمرار  نظرا

 ٢٤/٨/١٩٨٧ �� ك/٢٦٥١ املرقم بكتا��ا السكرت�� - ا�جمهور�ة رئاسة اوعزت

 حتملامل من الذين الكردية بالقضية املعنية واالجهزة املسوول�ن بتوجيھ

 أحد ال  بأن وموحد محدد الرد يكون  بأن ثالث طرف خالل من ��م لاألتصا

 ةقضي من أك��  األساسية املسألة وان الدولة قيادة سوى  ��يء ع��م �عرف

 قد م��م استفسار  اي ع�� الرد �� ا�جواب هذا �عتمد وان ،العوائل هذه

 . “ العوائل هذه مص��  عن يحصل
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 ٢٤/٨/١٩٨٧ �� السكرت�� - ا�جمهور�ة كتاب رئاسة

 من عاز با�“ ��م ماحل ع�� الضوء السقوط �عد عل��ا ع��  ال�ي الوثائق تلقي

 وةق خرجت املح��م ال��اك فاضل الدكتور  السابق العام األمن مدير  السيد

 ذا�يال ا�حكم ومقر  ار�يل أمن مدير�ات من واملنتسب�ن الضباط من كب��ة

 واللواء املحسن عبد اءاللو  السيد بأمرة املحافظات من الطوارى  وافواج

 وتم ار�يل أمن ومدير  الذا�ي ا�حكم أمن مدير  املح��مون  داود صا�ح خ��ي 
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 و�سر�ة املجمعات من قر�بة أماكن �� القوة بقاء بموج��ا تم خطة رسم

 و�وشر  ا�جمهوري ا�حرس قبل من املجمعات تطو�ق ذلك ورافق تامة

 والقادسية القدس تمجمعا من األو�� مرحلت�ن وع�� ال��زاني�ن بمجمع

 ليلةال من القوة تطو�ق تم حيث ار�يل محافظة مركز  من القر�بة وقوشتبھ

 كر البا الصباح من ار�يل أمن من القوة وخرجت الواجب تنفيذ سبقت ال�ي

 ضمن ديانا ومجمع شقالوة قاطع ضمن حر�ر  مجمعات الثانية واملرحلة

 هذه تطو�ق تم يثح الز�بار  قضاء قاطع ضمن سور  ومجمع راوندوز  قاطع

 أماكن �� األمن قوة ومكثت ا�جمهوري ا�حرس قوة قبل من املجمعات

 ال��زاني�ن جمع تم الصباح و�� تامة و�سر�ة املجمعات هذه من قر�بة

 ف��ا ااختبئو  ال�ي القر�بة املناطق ومن املساكن من عل��م القبض واستمر 

 سيارات �� ا�خونة نال��زاني� نقل تم ١٩٨٣ آب شهر  أوائل �� ذلك �ان وقد

 ا�جمهوري القصر  من ضباط بأمرة ا�خصوص لهذا �غداد من قدمت كب��ة

 “ تجميعهم من األن��اء �عد �غداد ا�� واقتاد��م

 كور الذ من البارزاني�ن جميع“ �ان عليھ القبض ألقي من تحدد أخرى  وثيقة

 “ سنة ١٥ عن عمره يقل من عدا

 دير م السيد من با�عاز “ �ش�لت ى أخر  قوة �سلم��م �غداد ا�� نقلهم �عد

 ومدير�ة العامة األمن مدير�ة مقر  منتس�ي من قوة“ ،“ األسبق العام األمن

 وامثالهم أعاله املجمعات �� عل��م املقبوض استالم تولت �غداد أمن

 هذه استلم��م الذين مجموع بلغ حيث ،غر�ب أ�ي �جن �� املحجوز�ن

 “ ٢٢٢٥ القوة

 محافظةب بصيھ منطقة ا��“ بنقلهم القوة تلك قامت ال��زاني�ن استالم �عد

 حقب الشعب حكم بتنفيذ قام عمل فر�ق“ قبل من اعدامهم ليتم“ املث�ى

 .“ املذكور�ن
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 هالرفع قضايا تنظيم العام األمن مدير  ارتأى ��م األعدام حكم نفذ أن �عد

 اجراء قبل اعدموا با�خاص األعدام حكم تصدر  ل�ي الثورة محكمة ا��

 من توجيھ صدر  ثم“ الوثيقة �� جاء حيث ا�حكم اصدار  وقبل التحقيق

  ،م��م للمهم�ن خاصة قضايا بتنظيم األسبق العام األمن مدير  السيد
ً
 وفعال

 واصدرت الثورة محكمة ا�� واحيلت م��م“ ٦٦٧“ ل قضية ١٦ تنظيم تم

 .“ لذو��م وفاة شهادات �سلم ولم باالعدام الشعب حكم بحقهم
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 األعدام حكم لتصدر  الثورة محكمة ا�عقدت التوجيھ ذلك ضوء وع��

 أن وقبل جلس��ا املحكمة �عقد أن قبل ��م األعدام حكم نفذ با�خاص

 ةمحكم رئاسة قرار  ذلك ع�� ومثال أنفسهم عن يدافعوا أو  ��م��م �عرفوا

 �ش�لت“ ٣٠/٨/١٩٨٣ بتار�خ ١٩٨٣/ج/١٤٤٦/ الدعوى  وعدد الثورة

 البندر  حمد عواد السيد برئاسة ٣٠/٨/١٩٨٣ بتار�خ الثورة محكمة

 شكر  هادي طارق  ا�حقو�� واملقدم شهاب سلمان داود ا�حقو�� وعضو�ة

 مصطفى صابر  من �ل ع�� ا�حكم:اآل�ي القرار  الشعب بأسم واصدرت

 عبدهللا ورمزي  البارزا�ي عوال  فقي واسماعيل البارزا�ي السالم عبد محمد

 صديق محمد ألدين ونور  البارزا�ي هم��ة عثمان وام�ن البارزا�ي سليم

 يالبارزا� مصطفى لقمان وآزاد البارزا�ي مصطفى لقمان ونوزاد البارزا�ي

 بورج البارزا�ي مصطفى لقمان و�يداد البارزا�ي مصطفى لقمان وصالح

 عبدهللا ومجيد البارزا�ي جهور  �عمان وقادر  البارزا�ي حسن اسماعيل

 عبد أسماعيل وسبحان بارزا�يال حسن سعيد وحكيم البارزا�ي سليم

 رزا�يالبا در  ذياب وحس�ن البارزا�ي سليم عبدهللا وز���  البارزا�ي السالم

 البارزا�ي محمود مصطفى واسماعيل البارزا�ي حا�� محمد ع�� ودلدار 

 الباري  وعبد البارزا�ي محمد أحمد وعثمان البارزا�ي أسعد عمر  وع��

 ونذير  البارزا�ي محمد أحمد عثمان وعماد البارزا�ي السالم عبد سليمان

  باالعدام البارزا�ي السالم عبد محمد أحمد
ً
 املواد وفق املوت ح�ى شنقا

 املنقولة أموالهم ومصادرة ع. ق من ٥٣ و  ٥٠ و  ٢٧٥/٢/٤٢ و  ١٦٢ و  ١٥٩

 ليھع القبض ألقي ممن مصادر��ا تمت ال�ي املبالغ كمية. “ املنقولة وغ�� 

 حسابات لدى واودعت“ وقد“ ١٩٤٬٦٤٨٬٤٤٠“ السلطة وثائق حسب �انت

 . “ املدير�ة هذه

  �ان بال��زاني�ن ماحل
ً
 لعدالةا وت��اجع القانون  �غيب عندما يحدث ملا مثاال

 ملوتا و�ان نفسها للقسوة داره �� والقا�ع بالسالح املتصدي خضع فقد

 .ا�جميع نصيب
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  والثأر  التشنج �ان
ً
 �حكما واصدار  املحاكمة شروط ألستكمال �افيا

 ومقابر  وفزع فرار  بح�ايات ان��ت س��ة �� تكرر  مشهد لكنھ مو�ى بأ�خاص

 .جماعية
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: الثالث عشرالفصل 

 عمليات االنفال 
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 ..  كلهم واموتهم ..  كيمياوي اضربهم راح  ..  اضربهم راح آني“ 
 كل نم ليفزعا لبو … الدولي أبو أنعل  ؟الدولي.. ؟يكولون شيريدون

 ”… اهللا دول

  المجيد حسن علي
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 سرىا ..  رعاية  ..  يگول.. األب ..  العظيم الرجل هذا من برقية وتجيني“
 نم ايش والمدري .. والكذا .. المخربين عوائل .. ـال .. ـال رعاية ..  أ.. أ ..

 أدفنهم . . رعايتهم لكن ..  راسي على .. جيبولياها گتلهم .. العامة القيادة
 سلمو ذولهه ..  بالتلفزيون أعرضهم يگولون ..  رعايتهم هاي .. بالشفالت

 هالبشر .. أحطهم وين زين  ؟؟... يااخي طيبين أخليهم راح يعني .. 
 ليناتكالب هينه من ولهناك .. المحافظات عل بيهم أوزع گمت..  هالكثر
 “ والشفالت ادزها

 المجيد حسن علي
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 خالل، واالعدام القتل عمليات أن“ واوامراألعدام قوان�ن“ نع جزء �� قلنا

 أخر  شكال  اتخذت أو  متقطعة بصورة أما حدثت ،صدام الرئيس حكم ف��ة

 من ةلسلسل تطبيقا نفذ املتقطع القتل. الواسعة ا�حرب �ش�ل أشبھ هو 

 أما ا�حالة هذه �� القت��. بتنفيذها أمر  أو  اصدرها ال�ي واالوامر  القوان�ن

 خدمةا� من هار��ن أو  ف��م مشكوك أو  حقيقي�ن سياسي�ن معارض�ن وا�ان

 من �انوا ال�حايا من كب��ة �سبة ا�جما�� العنف حالة ��. العسكر�ة

 ساتمؤس �� واعدموا حوكموا أما القت�� ،املتقطع القتل حالة ��. املدني�ن

 لمتس ا�حالة هذة �� ا�جثث أغلبية. عالنية اعدموا أو  واملخابرات األمن

 ا�حرب خالل قتلوا أما ال�حايا ا�جما�� العنف حالة ��. القت�� القارب

 دون  من ذلك �عد اعدامهم تم ثم أسرهم تم أو  والعمليات العسكر�ة

 .بمص��هم علمها السلطة نفت ا�حالت�ن كال  �� النظر  �غض. محاكمة

 حملة ،ا�جما�� العنف حمالت من حملة توثيق محاولة هو  ا�جزء هذا

 واألدار�ة األقتصادية اجراءا��ا �شدة ومتصاعدة مكثفة ،قاسية

 تمردا اخماد، انذاك السلطة ادعاء حسب هدفها �ان حملة ،والعسكر�ة

 عن السلطة تتورع لم الهدف ذلك لتحقيق . األجن�ي مع متعاونا انفصاليا

 وال�جن القسري  الت�ج��  وعن القرى  من أالالف يكن لم أن مئات تدم�� 

 فاألال  وأعدام قتل عن السلطة ولم تتورع ،القرى  تلك من ر البش من الالف

 خدامباست أخرى  وأحيانا التقليدي العشوائي بالقصف أحيانا املدني�ن من

 .الكيمياوي  السالح

 اتاألجراء من لسلسلة منطقية خطوة �انت بل فراغ �� األنفال تحصل لم

 شملتف تتوسع ثم املخر��ن عوائل فشملت توسعت ثم باملخر��ن ابتدات

 امدفعي قصفت ثم ع��ا ا�خدمات وقطعت اقتصاديا حوصرت باكملها قرى 

 هناك يكون  أن أما“ بقولها قساو��ا السلطة بررت . تدم��ها �غية وجو�ا

 ةرئاس كتاب �� ورد كما“ حياء أو  خوفا متضامنون  فال�ل بريء وغ��  بريء

 .٢/١١/١٩٨٥ �� ٩٠٤١ املرقم ا�جيش أر�ان
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 ة�اف فيھ مافشلت ،“البطولية األنفال عمليات“ لتكم أن منطقيا �ان

 ا�جيش فاستخدمت، لها السابقة والعسكر�ة األقتصادية االجراءات

 القرى  لتدم�� ) ا�جحوش( الوط�ي الدفاع جحافل وميليشا النظامي

 �� تواجد أو  اع��اض أو  مقاومة ابدى من وقتل لس�ا��ا القسري  وال��حيل

 .زرعا ح�ى أو  حيوانا أو  �ان ا�سانا حظورام السلطة اعت��تھ الذي امل�ان

 بحس“ �عليمات باية مقيد غ�� “ حرا �ان والقتل و��ائيا �امال  �ان الهدم

  .۱٩۸۷/  ٦/  ۲۰ �� ۲۸/٤۰۰۰۸ املرقم الشمال تنظيم مكتب كتاب

 املجيد حسن ع�� تو�� قبل ماحصل سنعرض كردستان �� ماجرى  لفهم

 .األنفال ا�� وصوال  غ��ه بھ ابتدى ما واتمامھ ،لسلطتھ

 ايد حسن عليتعيني  سبقت التي الفرتة

 كتبم قيادة سر  أم�ن ملنصب املجيد حسن ع�� �عي�ن سبقت ال�ي الف��ة

 .الشمال تنظيم

 "املخر��ن" عقو�ات-أوال

 وهمروس“ قص ع�� قدر��ا و��“ املر��ى خط“ مع �عاملها �� السلطة منطق

 �� تطبيقھ تم“ عليھ قل�ي فيرج أو  م�ي وحدة شعرة ترجف ما دون  من

 .البلد من أخرى  أنحاء �� طبق كما كردستان

 اءأعض عناصر  ع�� طبقت كما“ املخر��ن“ ع�� األعدام قانون  تطبيق فتم

 قانون  من ١٥٦ املادة أح�ام تطبيق“ خالل من األخرى  املعادية األحزاب

 هاتصرف �� ��دف جمعية أو  حزب ا�� أنتماوه يثبت من �ل بحق العقو�ات

 أو  املس�حة القوة طر�ق عن ا�حكم نظام �غي��  ا�� املكتوب من�جها أو 
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 ٤٥٨ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  حسب“ أجنبية جهة أية مع بالتعاون 

�� ١٩٨٤/ ٢١/٤. 

 دامعتق حمل من �ع�ي �عد لم“ رحمة بال  يكت�حون  الزم ال��“ املر��ى خط

 باحدى أهان من“ شمل بل فقط ضدها السالح حمل أو  للسلطة مناهضا

 الثورة قيادة مجلس أو  مقامھ يقوم من أو  ا�جمهور�ة رئيس العالنية طرق 

 وتكون . ا�حكومة أو  الوط�ي املجلس أو  االش���ي العر�ي البعث حزب أو 

 لرايا اثارة و�قصد سافر  �ش�ل الت�جم أو  األهانة �انت اذا األعدام العقو�ة

 أو  سنوات سبع ع�� ز�دت ال  مدة بال�جن ويعاقب. السلطة ضد العام

 القوات أو  املحاكم العالنية طرق  باحدى آهان من الغرامة أو  با�حبس

 ةا�حكومي املؤسسات أو  الدوائر  أو  العامة السلطات من ذلك غ��  أو  املس�حة

 هنا فاملبدا . ١٩٨٦/ ٤/١١ �� ٨٤٠ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  حسب“

 ال و . وجودها م�ان عن النظر  غض� البشراملقابلة لكتلة ال�امل االخضاع

 .واستسالمهم ضعفهم �� ال�ل يتساوى  أن ا�� القسوة تقف

 تھعائل محيط ليشمل تدر�جيا توسع املخرب �عر�ف أن الحقا سن�ى  وكما

 .قر�تھ محيط ثم ومن معھ �عامل ومن

 األحزاب عناصر  أموال مصادرة تمت كما“ املخر��ن“ أموال مصادرة تمت

 الشمال شوون �جنة/ الثورة قيادة مجلس كتاب ا��“ استنادا املعادية

 املنقولة وغ��  املنقولة األموال حجز  املتضمن ٢٨/٢/١٩٨١ �� ٢/٩١٥ املرقم

 ألموالا حجز  مهمة تتو�� قضاء �ل �� فرعية �جان �شكيل“ وتم“ للمخر��ن

 .“ أملحافظة باشراف البحث ملوض��

 

۸٦۳ 
 



 

 ٤٥٨ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار 

  

۸٦٤ 
 



 .. املخر��ن ذوي  عقو�ات-اثاني

 من ثتجت ضارة نبتة“ كمعاملة خصومها عائلة مع لتعاملها السلطة �شبيھ

 م��ا عضو  �ل واحدة وحدة العائلة أن أي ،“ جديد من تنمو  ال  �ي جذورها

 ، األفعال تلك نتيجة ويعاقب و�تحمل األخر�ن أعضا��ا أفعال عن مسؤول

 من األخر�ن أقر�اء مع تعاملال �� طبق كما العراق كردستان �� طبق

 .. العسكر�ة ا�خدمة من الهار��ن أقر�اء أو “ املعادية األحزاب“

 بكو��ا تم��ت “املخر��ن“ أقر�اء مع للتعامل واالوامر  الضوابط لكن

 تنظيم مكتب كتاب حسب فشملت .وقسو��ا شد��ا �� تدر�جيا متصاعدة

 واملاء الكهر�ائي تيار ال قطع“ ع�� ٢٩/٦/١٩٨٥ �� ٢٨/٤٦٨٤ املرقم الشمال

 املواد توزيع ببطاقة املخر��ن عوائل تزو�د وعدم العوائل تلك دور  عن

 �� سواء للدولة العائدة الدور  من املخر��ن عوائل وطرد االقتصادية

 قبل من بنا��ا تم ال�ي السكنية املجمعات �� أو  -املحلية األدارة دور ،املدن

 .“ الدولة

 مانيةالسلي ملحافظة الرئيسية األمنية ل�جنةا رسالة حسب أيضا واشتملت

 املخر��ن، لذوي  التجار�ة الو�االت قطع“ ع�� ٤/٧/١٩٨٥ �� ٢٣٢ املرقمة

 جز ح املخر��ن، لذوي  الزراعية العقود ف�خ املخر��ن، لذوي  الهواتف قطع

 ترحيل“ ع�� فاشتملت قسو��ا �� زادت ثم “.  وممتل�ا��م املخر��ن عوائل

 خر�ون امل ف��ا يتواجد ال�ي املناطق ا�� والقصبات املدن من املخر��ن ذوي 

 وضع“ �ا� باالضافة“ يحملو��ا ال�ي املستمس�ات �افة �حب“ ع�� وكذلك“

 �يال املناطق ا�� ال��حيل باجراءات املشمول�ن قيود ع�� التجميد اشارة

 ا�� �جو��م احتمال ع�� الطر�ق لقطع“ وذلك“ املخر�ون  ف��ا يتواجد

 وزارة كتاب �� ورد كما“ )ضائع بدل( جديدة مستمس�ات أستحصال

 . ١٩٨٥/  ١٩/٩ �� ٢٠٠٤٦/س.ق املرقم الداخلية

۸٦٥ 
 



 

 

 ٨٤٠ الثورة قيادة مجلس قرار 

۸٦٦ 
 



 

 املخر��ن ذوي  عقو�ات

 تقرر  كما منازلهم من طردهم بمهمة القيام ع�� ج��ا��م ��جيع تم ثم

 :١٦/١١/١٩٨٥ �� ٣٦٥١٧ املرقم الرئاسة ديوان بكتاب

 عائلةال رب ف��ا ي�جأ ال�ي العوائل طرد السكنية واالحياء للقرى  يحق . ١“ 

 .املخر��ن جانب ا�� يلتحق أو  األيرا�ي العدو  جانب ا��

 .“ وا�جماه��ية ا�حز�ية املنظمات طر�ق عن ذلك تنفيذ يتم .٢

 اموالها مصادرة باجراءات أيضا شملت القسري  ت�ج��ها تم ال�ي العوائل

 ع�� ينص الذي ١١/٨/١٩٨٦ �� ٢٩٩٥٠ املرقم الرئاسة انديو  كتاب حسب

 تلتحق ال�ي العوائل أموال ع�� تقتصر  واملصادرة ا�حجز  اجراءات“

 التحاق ب�سب املخر��ن تواجد م�ان ا�� تطرد ال�ي العوائل وكذلك باملخر��ن

 ماكنأ ا�� القسري  العوائل ترحيل أو  �سف�� . “ التخر�ب بزمر  افرادها �عض

 و أ العسكر�ة للعمليات نتيجة للقتل معرضون  أ��م معناه ��مذو  تواجد

 يماف بھ القيام تم الذي“ املخر��ن“ ضد املوجھ العشوائي للقصف نتيجة

 .�عد

۸٦۷ 
 



 

 
 املخر��ن ذوي  ترحيل

 ادرةاملص املنقولة وغ��  املنقولة األموال مع للتعامل اتخذت ال�ي االجراءات

 ؤونش �جنة/ الثورة قيادة مجلس كتاب و�حها وذو��م“ للمخر��ن“ العائدة

 ٣٠/٤/٨٦ �� ٣/٢١١٧ املرقم الشمال

۸٦۸ 
 



 املنقولة الاألمو  بيع �� األستمرار  املحافظة �� املختصة ال�جنة تتو��/  أوال “ 

 القديمة املواد أما لبيعها أخرى  محافظة ا�� نقلها يتم ذلك �عذر  وعند

 .اتالفها يتم فسوف املس��لكة

  :�شأ��ا ي�� ما اتخاذ يتم فسوف نقولةامل غ��  األموال أما/ ثانيا

 باسم االدار�ة والوحدات املحافظة مركز  �� السكنية الدور  ��جيل .١

 .املحلية األدارة/ السليمانية محافظة

 مدير�ة باسم املركز  بلدية حدود داخل والد�اك�ن العرصات ��جيل .٢

 هذه ��اف اجدةاملتو  البلديات باسم األدار�ة الوحدات و�� السليمانية بلدية

 .والد�اك�ن العرصات

 العامة الهيئة باسم األدار�ة الوحدات �� الزراعية األرا��ي ��جيل. ٣

 .“ املحافظة �� الزرا�� واالصالح للزراعة

۸٦۹ 
 



 

 املخر��ن ذوي  اموال مصادرة

۸۷۰ 
 



 املصادرة املنقولة وغ��  املنقولة األموال مع للتعامل اتخذت ال�ي االجراءات

 

۸۷۱ 
 



 مع با�حرب السلطة ا�شغال وكذلك، لكردستان غرافيةا�ج الطبيعة وفرت

 بحق السلطة اتخذ��ا ال�ي االجراءات قسوة من للهروب م�جا، ايران

 .��اع املتخلف�ن أو  العسكر�ة ا�خدمة من الهار��ن بحق أو  ذو��م أو  معارض��ا

 �ل �اف� تواجد بل فقط“ للمخر��ن“ قواعد القرى  أو  املناطق تلك تكن فلم

 الرجال من أنفسهم القرى  س�ان ا�� اضافة، أعاله ذكرناهم ينالذ هوالء

 .واالطفال والنساء

 �ناملخر�“ لذوي  القسري  بال��حيل قرارا ،سابقا قلنا كما، السلطة اتخذت

 منياأ أملحذورة القرى “ �سمية عل��ا اطلقت ال�ي القرى  أو  املناطق تلك ا��“

 ٢/١/٣٥٦ ح الرقم ألول ا الفيلق قيادة كتاب حسب الفعل ذلك ت��ير  �ان“

 .“ املخر��ن ع�� ثقيال  عبئا ليش�لوا“ ٥/١٩٨٥/ ٢١ ��

 لتحاو  اذا. اراد��م عن رغما املناطق تلك �� هوالء تواجد �ان لذلك ونتيجة

 �ممد� ا�� العودة ،القسري  �سف��هم تم الذين من“ املخر��ن“ عوائل أحدى

 من � مص� سيكون ف، ف��ا والتخفي الدولة لسيطرة ا�خاضعة قصبا��م أو 

 ل�يا العقو�ات ب�افة معاقبتھ ومعناه العوائل كمص��تلك العون  لهم مد

 نةال�ج كتاب �� ورد كما ،أيضا لل��حيل معرضا وسيكون  سابقا ذكرناها

 ال�ي العائلة مع التعامل تقرر “ ١٣/١/١٩٨٥ السليمانية ملحافظة االمنية

 اسر  والقصبات ملدنا ا�� عود��م عند املطرودين املخر��ن عوائل تأوي 

 .“ املخر��ن عوائل معاملة

 ، �انت العسكر�ة ا�خدمة من الهار��ن ذوي  ضد اتخذت ال�ي االجراءات ثقل

 كتبم كتاب يورد حيث املناطق تلك ا�� بأراد��م لتوجهم لهم دافعا ،ر�ما

 من عائلة ألف“ هروب ١١/٨/١٩٨٦ �� ٥٥٢٧ �� املرقم الشمال تنظيم

 القرى  ا�� السليمانية محافظة قاطع من تخلف�نوامل الهار��ن عوائل

 .“ أمنيا أملحذورة

۸۷۲ 
 



 العسكر�ة ا�خدمة من والهار��ن املخر��ن زوجات بحق أخر  اجراء أضيف

 هوو  القرى  لتلك والتوجھ السلطة قبضة من للهروب دافعا أيضا �ان ر�ما

 ا�خدمة من وتخلفھ هرو�ھ أو  باملخر��ن التحاقھ تب�ن اذا الزوج طالق“

 و أ البعث حزب القائد �حز�نا معادية احزاب صفوف ا�� انظم أو  عسكر�ةال

 ستانكرد ملنطقة التنفيذي املجلس كتاب �� ورد كما“ �حز�نا معادية دولة

 .٩/١/١٩٨٦ �� ٢٣٠٥٧٥ املرقم

 قو�اتع أبت�ار  من البد �ان الدولة عل��ا �سيطر  ال  ال�ي األرض رقعة ول��ايد

 .. ساكن��ا و�حق القرى  تلك بحق

 

 باملخر��ن التحق اذا الزوج طالق

۸۷۳ 
 



 :
ً
 أمنيا املحذورة القرى  عقو�اتثالثا

 من سلسلة �انت، البداية �� ،القرى  تلك بحق اتخذت ال�ي العقو�ات

 ال�جنة كتاب �� وردت كما وا�خدمية واالدار�ة األقتصادية االجراءات

 �حصار ا فرض“ ١٩٨٥/ ٢٣/٩ �� ٤٥٨ املرقم السليمانية ملحافظة األمنية

 ��موتأو  املخر��ن سيطرة تحت وال�ي ادار�ا املحذورة املناطق ع�� الشامل

 نع الغذائية املواد قطع األش�ال، من ش�ل و�اي املجال ��ذا ال��اون  وعدم

 ��ا واملستوصفات املدارس �حب املخر��ن، سيطرة تحت ال�ي القرى  �افة

 عقط البطاقات، مبنظا والوقود الدهون  توزيع متا�عة الر�فية، املناطق

 خر��نامل �سك��ا ال�ي القرى  عن الكهر�ائية القوة قطع الهاتفية، ا�خطوط

 نعم ،املخر��ن تواجد لقرى  الزراعية ا�حمالت وارسال استالم منع وتأو��م

 افة� الطرقات ع�� والتشديد املخر��ن تواجد وا�� من النقل وسائل تردد

 .“ منا �علم أال  سراحهم أطالق وعدم وسائق��ا السيارات �افة وحجز 

 ٢٩/٦/١٩٨٥ �� ٢٨/٤٦٨٤ املرقم الشمال تنظيم مكتب كتاب أسهب

 شأ��ا نم ال�ي السياسة تنفيذ �غية“ فيھ ورد حيث األجراءات تلك بتوضيح

 :ماي�� تنفيذ تنسب وا�خائنة املخر�ة العناصر  ع�� ا�خناق تضيق

 بموجب) دهن ي،شا سكر، طح�ن،( األساسية األقتصادية املواد توزيع. ١

 افرادها عدد أساس وع�� عائلة ل�ل الالزمة الكمية تحسب حيث البطاقة

 ههذ من الواحد الفرد أس��الك كمية لتحديد با�جيش األستعانة و�مكن

 .يوميا املواد

 الرسمية ا�جهات قبل من أال  أخرى  ا�� محافظة من املواد هذه نقل منع. ٢

 .املختصة

 خرى األ  واملواد واالس��الكية الغذائية املواد صول و  ملنع األجراءات اتخاذ. ٣

 .لهم مقرات ا�خونة املخر�ون  يتخذها ال�ي القرى  أ��

۸۷٤ 
 



 

 

 ا�حصار اجراءات

۸۷٥ 
 



 ا�� و أ املخر��ن أ�� األقتصادية املواد ��ر�ب ملنع الألزمة االجراءات اتخاذ. ٤

 .املجاورة الدول  من القطر  ا�� مواد اية دخول  منع وكذلك القطر  خارج

 ال�ي القرى  عن) تر�و�ة �حية، كهر�اء، ماء،( ا�خدمات أنواع �افة قطع. ٥

 .دائم و�ش�ل املخر�ون  ف��ا يتواجد

 ��اف يتواجد ال�ي القرى  �� تنتج ال�ي املحلية املنتوجات أيصال منع. ٦

 .“ �ان فرد والي والقصبات املخر�ون 

 الغذائية املواد توزيع عملية �� الدقة أجل من“ أيضا الكتاب �� وورد

 ���اعضو  �� تضم س�ا�ي ومجمع أدار�ة وحدة �ل �� �جنة �ش�ل بالبطاقة

 حيثما( واالستخبارات واالمن ا�حزب عن وممثل األدار�ة الوحدة رئيس �ل

 و“ املواد تلك توزيع ع�� املباشر  واالشراف البطاقات ��يأة مهم��ا) وجد

 نفيذت س��  عن األع�� ا�جهة ا�� ترفعھ شهري  تقر�ر  باعداد �جنة �ل تقوم“

 .“ املهمات هذه

 منع ع�� حر�صا ٢٩/٦/١٩٨٥ �� ١٩٦٢٦ املرقم الرئاسة ديوان كتاب �ان

 قيامال لكيفية دقيقة تفاصيل فيھ فوردت القرى  تلك ا�� الوقود وصول 

  :و�انت املهمة بتلك

 اليوم �� واحدة ملرة املدن داخل بالبن�ين األجرة سيارات خزانات امالء. ١“ 

 دعمستو  أم�ن( عل��ا يوقع خاصة باستمارة األجرة سيارة سائق تفاظواح

 .عةوالسا باليوم التجه��  تار�خ ف��ا وتب�ن التعبئة محطة أو ) النفط

 باية ادار�ا املحرمة للمناطق ا�خارجية الطرق  سيارات سواق تجه��  عدم. ٢

 . البن�ين مادة من كمية

 .باتا منعا ادار�ا واملحذورة املحرمة املناطق ا�� السيارات خروج منع. ٣

۸۷٦ 
 



 بمادة تجهز  األقضية باتجاه املحافظة مركز  من تتجھ ال�ي السيارات.٤

 البن�ين

 .خرأ م�ان �� ثانية تجه��ها و�منع فقط السليمانية مدينة �� واحدة ملرة

 مرة يوم�ن �ل او�ل الغاز  بمادة) اللور�ات( ال�حن سيارات تجه��  يتم. ٥

 .واحدة

 .الوقودب البالستيكية ا�حاو�ات بامالء األضا�� البيع طر�قة باتا منعا يمنع. ٦

 السوق  اجازات جميع بالغاء القيام النقل ونقابة النقل هيئة من الطلب. ٧

 .ادار�ا املحذورة املحرمة املناطق �� �عمل ال�ي للسيارات

 ��ع النفط وتوزيع وكيل ل�ل خاص �جل بفتح النفط بيع وكالء الزام. ٨

 .)القسائم( و�موجب عائلة ب�ل املقررة الفعلية ا�حاجة حسب �ناملواطن

 استحصال عدم من التاكد السيارات مرور  عند السيطرة لنقاط اال�عاز  . ٩

 خزان �� املوجودة الكمية أال  الوقود من اضافية كمية الي السيارة سائق

 .سيارتھ

 ركز م ا�� لو�رس سائقها مع السيارة حجز  يتم بان املخالفة حاالت رصد. ١٠

 نقاط �� سواء األحتياطي الوقود من كمية حملھ ثبت اذا األستخبارات

 .السليمانية منطقة �� م�ان أي �� أو  السيطرة

 و�عاون  للمخر��ن الوقود من كمية اية اعطاء عليھ ثبت �خص �ل. ١١

 ئةالتعب محطات �� سواء كمخرب املختصة املحكمة أال  يحال ذلك �� معهم

 .“ ياراتالس بواسطة أو 

 

۸۷۷ 
 



 

 الوقود وصول  منع

۸۷۸ 
 



 يةاألمن ال�جان ب�ن متبادلة كتب �عدة وردت ا�حصار  اجراءات ع�� التاكيد

 ف��ا ورد وال�ي ٣/١٠ �� ٥١٨ السليمانية محافظة �� األمنية ال�جنة كرسالة

 بتار�خ القطر�ة القيادة عضو  الرفيق توج��ات ضوء ع��“ أيضا

 املجتمع شرائح ل�ل ماه��يةج ندوات �عقد سيادتھ أوعز  ٢١/٩/١٩٨٥

 قرى ال ع�� املعونات وقطع املخر��ن ع�� األقتصادي ا�حصار  فرض بصدد

 .“ املوالية غ�� 

 ٢/٨/١٩٨٦ �� ٢٨١٨٩ املرقم الرئاسة ديوان كتاب �� أيضا عل��ا التاكيد وتم

 أمنيا املحذورة واملناطق القرى  ع�� والتشديد ا�حصار  استمرار  تقرر “

 .“ الصدد ��ذا الصادرة ركزي امل التوج��ات وحسب

 ��اف يتواجد ال�ي القرى  ع�� قاصرا أمنيا املحذورة القرى  �عر�ف يكن لم

 الدولة �عت��ه من اليتواجد ال�ي القرى  ليشمل ا�سع بل ذو��م أو “ املخر�ون “

 يدس �� الفرعية األمنية ال�جنة كتاب �� ورد كما لها مواليا أو  لها ممثال 

 لم قر�ة أي اعتبار “ ١٩٨٥/ ٢٨/١٠ بتار�خ ١٦/١٥٣/ص١ املرقم صادق

 فرض لبيتط أمينة غ��  قر�ة ا�خفيفة األفواج مقات�� أو  ا�جيش ف��ا يتواجد

 املجاالت �افة �� األخرى  أالجراءات وتطبيق عل��ا األقتصادي ا�حصار 

 . “عل��ا

 لكت بقصف القرار  اتخذ“ املخر��ن“ أرادة كسر  �� ا�حصار  اجراءات لفشل

 �� ٩٠٤١ املرقم ا�جيش أر�ان رئاسة كتاب �� ورد كما دفعيةبامل القرى 

 اعالدف وز�ر / املس�حة للقوات العام القائد نائب السيد أطلع“ ٢/١١/١٩٨٥

 :ي�� بما عل��ا سيادتھ وعلق ا�خالصة ع��

 عات�سا وترمى ااملدفعية تحت املخر��ن ال��ا يأوى  ال�ي القرى  توضع. ١

 . الليل من متاخرة
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 تجنب �ي العسكر�ة القطعات فعل برد القرى  مختاروا يبلغ نأ مفيد. ٢

 خوفا متضامنون  فال�ل بريء وغ��  بريء هناك يكون  أن أما الالئمة مغبة

 .“ حياء أو 

 ، ناملدني� من �انوا القرى  تلك س�ان من كب��ا جزأ أن �علم السلطة �انت

 رغم �ا،ال� ب��حيلهم نفسها السلطة قامت من أو  س�ا��ااألصالء من �انوا أن

 بكو��م وشيوخا واطفاال  �ساء عل��م جماعيا حكما اصدرت ذلك

 .بنظرها م��را قتلهم �ان و�التا�� املخر��ن مع“ متضامن�ن“

 
 باملدفعية القرى  قصف
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 حقيقت أو  املخر��ن أرادة كسر  �� العشوائي املدف�� القصف لفشل نتيجة

 ةالسابق القرارات افة� من قسوة أشد قرارا اتخذ، السلطة ذهن �� نتائجھ

 سبتن“ حيث توقف و�دون  األس�حة بمختلف القرى  تلك بتدم��  قرارا وهو 

 املخر��ن قرى  تدم��  ٢٠/١١/١٩٨٦ �� ٢٥٤٢١ الدفاع وزارة ديوان بكتاب

 ةاألس�ح مختلف باستخدام توقف و�دون  ايران وعمالء ا�خيانة سلي�� من

 .“ ا�جو�ة القوة بضم��ا

 

 االس�حة و�مختلف القرى  تدم�� 
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 لكت �� خاصة با�حرب ا�جيش ا�شغال لكن اتخذ قد القرى  تدم��  قرار  �ان

 .املهمة بتلك القيام ع�� الدولة قدرة من قلل الف��ة

 والقيادة الثورة قيادة ملجلس مش���ا اجتماعا عقد ا�خلفية هذه وفق

 رئيس بحضور  ١٨/٣/١٩٨٧ بتار�خ األش��ا�ي العر�ي البعث �حزب القطر�ة

 الدوري صابر  العسكر�ة األستخبارات ومدير  ا�خزر�� نزار  ا�جيش أر�ان

 سمح مناقشة فيھ تم التكر��ي رشيد حس�ن ا�جيش أر�ان رئيس ومعاون 

 مطلقا حاكما املجيد حسن ع�� بتعي�ن قرارا واتخذ املخر��ن �شاط

 .“ املخر��ن �شاط حسم“ مهمة ،املهمة تلك لھ واو�لت لكردستان

 �� ١٦٠ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  در ص األجتماع ذلك �عد

  ماي�� ع�� نص والذي ٢٩/٣/١٩٨٧

 عثالب �حزب القطر�ة القيادة عضو  املجيد، حسن ع�� الرفيق يقوم: أوال“ 

 �� ثورةال قيادة ومجلس ل�حزب القطر�ة القيادة بتمثيل االش��ا�ي، العر�ي

 تانكردس طقةمن و�ضم��ا الشمالية املنطقة عموم �� سياس��ما تنفيذ

 بيقوتط ف��ا االستقرار  وكفالة والنظام األمن حماية ��دف الذا�ي ل�حكم

 .املنطقة �� الذا�ي ا�حكم قانون 

 القرار  هذا أهداف لتحقيق القطر�ة، القيادة عضو  الرفيق ثانيا: يتو��

 ية،واألمن والعسكر�ة املدنية الدولة أجهزة �جميع امللزم التقر�ر  صالحية

 شؤون و�جنة القومي األمن بمجلس املنوطة صالحياتال خاص و�وجھ

 .الشمال

 ضو ع بالرفيق الشمالية املنطقة عموم �� التالية ا�جهات ثالثا: ترتبط

 ون تك ال�ي عنھ الصادرة والتوج��ات بالقرارات وتل��م القطر�ة القيادة

 :القرار هذا بموجب التنفيذ واجبة
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 .الذا�ي ل�حكم كردستان ملنطقة التنفيذي املجلس. ١

 ا�حكم لوزارة التا�عون  االدار�ة الوحدات ورؤساء املحافظات محافظو . ٢

 .املح��

 .العسكر�ة واالستخبارات الداخ�� األمن وقوى  املخابرات أجهزة . ٣

 .الشع�ي ا�جيش قيادات. ٤

 يادةالق عضو  الرفيق بأوامر  املنطقة �� العسكر�ة القيادات تل��م: را�عا

 .“ القرار هذا من“ أوال“ بـ يتصل ما ب�ل القطر�ة

 

 ١٦٠ القرار 
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 نيإ ..  وإحراقاً هدماً باألرض أُسويها حتى والشراب، الطعام علي حرام"
 عف،ض غير في لين أوله، به صلح بما إال يصلح ال األمر هذا آخر رأيت
 يموالق بالمولى، الولي آلخذن باهللا أقسم وإني عنف. غير في وشدة

 حتى قيم،بالس والصحيح بالعاصي، والمطيع مدبر،بال والمقبل بالطاعن،
 ستقيمت أو" سعـيد هلك فقد سعـد، انج" فيقول: أخاه منكم الرجل يلقى

 وإياي مه،د سفكت إال بمدلج أوتى ال فإني الليل، ودلج وإياي قناتكم.
 ثمأحدت ولقد لسانه، قطعت إال بها داعياً أجد ال فإني الجاهلية ودعوى
 رقناه،غ قوماً غرق فمن عقوبة، ذنب لكل أحدثنا لقدو تكن، لم أحداثاً

 قبراً نبش ومن ،قلبه عن نقبنا بيتاً نقب ومن ،أحرقناه قوماً أحرق ومن
 منكم كل ذرفليح كثيرة، لصرعى فيكم لي إن اهللا وايم . حياً فيه دفناه

 "صرعاي من يكون أن

 أبيه بن لزياد البتراء الخطبة من 
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 حكما لونتتو بانكم يتهمكم السادات أنور المصري سالرئي: الصحفي"
..  ديفيد كامب أتفاقية عن بديال يقدم ولم للعراق السالم يحقق لم دمويا
 تقولون؟ فماذا

 خوني من كل رأس قطع الى نبادر أننا بمعنى دمويين كوننا أماصدام: 
 ةرحم الوب رأسه نقطع ذلك على أقدم أنه نكتشف كلما نعم ... البلد هذا

 “ الرسالة صدر في أجدادنا يفعله كان ما وهذا .. األشهاد رؤوس وعلى

 مع حديث حسين صدام
 النشاشيبي الدين ناصر

 ١٩/١/١٩٨١ بتاريخ
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 األنفال �حايا من
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 ايد حسن علي تعيني تلت التي الفرتة

 تبمك قيادة سر  أم�ن بمنصب املجيد حسن ع�� �عي�ن تلت ال�ي الف��ة

 الشمال تنظيم

 املخر��ن عقو�ات -أوال

 الكردي�ن ا�حز��ن أعضاء أي“ املخر��ن“ بحق األعدام عقو�ة تطبيق

 ائقوث حسب “ايران عمالء“ ، الكردستا�ي الوط�ي األتحاد حزب الرئيسي�ن

 ثائقو  حسب“ ا�خيانة سلي��“ ، الكردستا�ي الديمقراطي وا�حزب ،السلطة

 .الف��ة تلك �� استمر ، أيضا السلطة

 العائدة املنقولة وغ��  املنقولة األموال مصادرة عملية أيضا استمرتو 

 �� ابتصفي�� بالقيام األمنية ال�جان رؤساء املجيد امر  ولكن“ للمخر��ن“

 تنظيم مكتب كتاب �� ورد كما هذا أمره اصدار  من واحد شهر  خالل

 . ٦/٤/١٩٨٧ �� ٢٣٩٦ املرقم الشمال

 مردوات“ الذين ا�حز��ن أعضاء ع�� يقتصر  فلم ،توسع املخرب �عر�ف لكن

 خر�نا ملعاقبة ا�سع بل“ األجن�ي مع و�عاونوا السلطة ضد السالح حملوا أو 

 وموايق لم أ��م رغم أيضا مخر��ن هم �انوا و�التا�� املخرب عقو�ة بنفس

 .السلطة ضد السالح بحمل

 اكيدالت طلب“ لهم املخصصة السكنية املجمعات من املتسر�ة“ فالعوائل

 بحقهم الالزمة االجراءات تتخذ عود��م عدم حالة و��“ عود��م ضرورة ع��

 قماملر  راوندوز  فرقة قيادة كتاب حسب“ ا�خونة املخر��ن معاملة ويعاملون 

٤/٧/١٩٨٧ �� ١٠٧٤ . 
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 ا�خونة املخر��ن لها معاملة املخصصة السكنية املجمعات من املتسر�ة العوائل معاملة
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 التعداد عملية ��“ مشروع عذر  بدون “ املشاركةب يقم لم الذي عقو�ة

 لهار��نا من سيعت�� “ و“ عراقيتھ يفقد“ حيث املخرب كعقو�ة �انت الس�ا�ي

 �� ٦٧٧ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  بحقھ و�طبق ا�جيش من

 تنظيم مكتب رسالة حسب باالعدام معاقبتھ ذلك ومع�ى“ ٢٦/٨/١٩٨٧

 .٨/٩/١٩٨٧ �� ٤٣٥ رقم السر�ة الشمال

 

 الس�ا�ي التعداد عملية �� باملشاركة يقم لم الذي عقو�ة
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 ا�� صعودا داخل سنة)  ۱٥(  عمره يتجاوز  بمن االعدام حكم نفذ“ كذلك

 قيادة كتاب حسب أمنيا املحذورة القرى  ضمن تواجد اذا“ سنة  ) ۷۰( عمر 

 سنتطرق  والذي ۱٩۸۷/  ٦/  ۲۰ �� ٤۰۰۰۸ املرقم الشمال تنظيم مكتب

 غض� املناطق تلك �� عليھ القبض ألقي بمن نفذ األعدام حكم. الحقا اليھ

 نع النظر  و�غض الكردي�ن ا�حز��ن من أيا ا�� منتميا �ان اذا عما النظر 

 .املناطق تلك �� تواجده سبب

 

 الرئيس ع�� لت�جمھ �خص أعدام
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 ئيسالر  ع�� ت�جما كالمھ قولھ فسر  بمن األعدام حكم تنفيذ تم و�الطبع

 �مامل� ل�حزب السليمانية فرع قيادة الينا ارسلت ١٢/٩/١٩٨٨ بتار�خ“ حيث

 القائد الرئيس السيد �خص ع�� لت�جمھ وذلك خان طھ أحمد جمال

 الصادر  املوقر  الثورة قيادة مجلس بقرار  و�شكيكھ“ ورعاه هللا حفظھ“

 ا�حكم منطقة أبناء عن والشامل العام العفو  املتضمن ٦/٩/١٩٨٨ بتار�خ

 مام بقوة جاء العفو  وان العفو  أعطى حس�ن صدام مجبور “ بقولھ الذا�ي

 حسن ع�� املناضل الرفيق انظار  ا�� موضوعھ عرض ثم“ طالبا�ي جالل

 داره وهدم رأسھ بقطع أمر  الذي املح��م القطر�ة القيادة عضو  املجيد

 .“زا�حج لف��ة محددة مدة التوجد بأنھ علما. ذلك تنفيذ وتم عائلتھ وحجز 

 .. املخر��ن ذوي  عقو�ات -ثانيا

 وال�ي ، أمنيا املحذورة القرى  ا��“ املخر��ن“ ذوي  ترحيل عملية أستمرت

 �� كذل ورد سابقا، ذكرنا كما لسلطتھ املجيد حسن ع�� تو�� قبل أبتدات

 املوافقة حصلت“ ١٥/٦/١٩٨٧ �� ٤١٥١ املرقم الشمال شؤون �جنة كتاب

 خر��نامل عوائل �افة ترحيل ع�� كدونو  أعاله بكتابكم الوارد املق��ح ع��

 .“ سابقا ��ا املعمول  الضوابط وحسب ال��م

 الذي الكتاب من قليلة أشهر  �عد أخرى  مرة األجراء ذلك ع�� التاكيد تم

 ذوي  لعوائل بجرد القيام األمنية ال�جان من طلب ولكن أعاله ذكرناه

 املرقم الشمال تنظيم مكتب كتاب �� ورد كما أيام بتسعة واتمامھ املخر��ن

 مبتقدي الشمالية املحافظات �� األمنية ال�جان تقوم“ ٦/٩/١٩٨٧ �� ٤٣٥

 فور  و�باشر  ١٥/٩ ا�� ٦ من الف��ة خالل ينجز  أن ع�� املخر��ن لعوائل جرد

 “ ذو��م تواجد مناطق ا�� العوائل ب��حيل ا�جرد من األن��اء
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 املخر��ن ذوي  ترحيل

 الوقت ذلك �� الفرد يحتاجها وثيقة أهم �مم� �حبت ، ترحيلهم ا�� واضافة

 �� ١٣٠٧٥ املرقم دهوك أمن كتاب �� ورد كما ا�جنسية شهادة و��

١٥/٩/١٩٨٧: 
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 بخصوص الشمال تنظيم مكتب قيادة من الصادرة التوج��ات ع�� بناء“ 

 فاملوق أدناه ندرج. واملتخلف�ن والهار��ن املخر��ن عوائل وحجز  ترحيل

 ضمن وحجزها ترحيلها تم ال�ي للعوائل ١٥/٩/١٩٨٧ ليوم اليومي

 ل�يا الرسمية املستمس�ات �افة و�حب تصو�رهم تصو�ر  �عد محافظتنا

 . البيوت ر�ات من ٨٦ عددهم و�ان“ عراقي��م تثبت

 األجتماع“ �� ورد كما حجزوا بل املخر��ن ذوي  من الذكور  ترحيل يتم لم

 أم�ن املح��م املجيد سنح ع�� الرفيق وترأسھ ١٩٨٧/ ٦/٩ بتار�خ املنعقد

 �مذو� تواجد مناطق ا�� العوائل ترحيل تنسب الشمال تنظيم مكتب سر 

 سنة ٥٠ ا�� داخل سنة ١٢ سن ب�ن من م��م الذكور  عدى املخر��ن من

 أو  شهداء لها ال�ي العوائل األجراءات هذه من ويستث�ى حجزهم سيتم

 فيف الوط�ي لدفاعا أفواج �� مقاتل�ن أو  عسكر��ن أو  أسرى  أو  مفقودين

 .“ املخرب اب��ا جانب ا�� فقط األم ترحيل يتم ا�حالة هذه

 رامقتص يكن لم املجيد �عي�ن سبقت ال�ي الف��ة عن هنا االختالف وجھ

 اصدار ب قيامھ �ان بل فقط انجازها و�سريع األجراءات تلك ع�� التاكيد ع��

 ا�حكم أمن مدير�ة كتاب �� ورد كما“ املخر��ن ذوي “ من �عضا باعدام أمرا

 األو�� الدرجة من املجرم�ن ذوي  تصفية“ ١/٥/١٩٨٧ �� ١٦٣٩ املرقم الذا�ي

 والده تصفية تم فقد أحمد كورون  هوشيار  املجرم و�ضم��م ٦ وعددهم

 . “ ١٩/٥/١٩٨٧ بتار�خ وذلك ووالدتھ أحمد كورون 

 قماملر  السليمانية أمن مدير�ة كتاب فقرات أحدى �� ايضا األمر  ذلك وورد

 املجرم�ن ذوي  من ١٨ نفوسها عدد عائلة“ و�انت ١٩٨٨/ ٢٩/١٠ �� ٢٥١٦٣

 تبمك توج��ات وحسب املدير�ة هذه قبل من ف��م األعدام حكم تنفيذ تم

 .“ املوقر الشمال تنظيم
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 منياأ املحذورة املناطق ا�� وتوجهت السلطة من باراد��ا هر�ت ال�ي العوائل

 قيادة اجتماع محضر  �� ورد كما لهاأموا وصودرت ع��ا ا�جنسية اسقطت

 اسقاط“ املتضمن ١٢/٩/١٩٨٧ �� ٦٠/٢٦٤٨ املرقم الدين صالح شعبة

 حقةامللت للعوائل املنقولة وغ��  املنقولة األموال وحجز  العراقية ا�جنسية

 “.  العائلة أفراد �افة مع التخر�ب زمر  مع

 

 املخر��ن  ذوي  اعدام
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 املنقولة األموال وحجز  العراقية ا�جنسية اسقاط
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 أمنيا املحذورة القرى  عقو�ات - ثالثا

 قدرة لكن اتخذ قد أمنيا املحذورة القرى  تدم��  قرار  أن سابقا قلنا كما

 ع�� األمر  فاقتصر  محدودة ما حد ا�� �انت القرار  هذا تنفيذ ع�� الدولة

 .فالهد ذلك لتحقيق �اف غ�� ، يبدوا ،�ان والذي وا�جوي  املدف�� القصف

 من شاسعة مساحات افراغ مهمة �� ،أذن املجيد من املطلو�ة املهمة ت�ان

 مجمعات ا�� القسري  س�ا��ا وترحيل القرى  تلك تدم��  أو  وازالة األرا��ي

 ... ومراقب��ا الدولة سيطرة تحت ف��ا يكونون 

 جيدامل من تنفيذها املطلوب للمهمة مشا��ة �عملية قامت قد الدولة �انت

 القرى  من ا�حدودي الشر�ط افراغ مهمة و�� سبعيناتال �� انجز��ا فقد

 القرى  ع�� اطلقت ال�ي التسمية ،سكنية مجمعات ا�� س�ا��ا وترحيل

 نأ ح�ن �� ،“ املحرمة القرى “ �سمية �انت ا�حدودي الشر�ط قرب الواقعة

 ا�حدودي الشر�ط عن �عيدة �انت ،ا�حالة هذه �� أمنيا، املحذورة القرى 

 . عديدة بكيلوم��ات

 الكردي�ن ا�حز��ن سيطرة تحت واقعا أمنيا املحذورة القرى  من قسم �ان

 الدولة أجهزة باستطاعة �ان، والقصبات املدن من قر�ب األخر  والقسم

 منو  ا�حز��ن مقات�� مع األشتباك ا�� ا�حاجة دون  من األخ��ة ا�� الوصول 

 .انذاك املعارض�ن من معهم تواجد

 يثح األنفال، عمليات بدء قبل أمنيا ملحذورةا القرى  تدم��  عملية ابتدات

 ھتواج ولم الدولة سيطرة من قر�بة �انت ال�ي القرى  تدم��  تم البدء ��

 يال� القرى  تدم��  مهمة األنفال اتمت ح�ن �� ،تذكر مقاومة ف��ا الدولة

 ا�حز��ن مقات�� مقاومة الدولة واجهت وهنا املخر��ن سيطرة تحت �انت

 .أخرى  انفال عملية ا�� عملية من مختلفة �انت املقاومة تلك شدة
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 تسبق ال�ي املرحلة �� ومعامل��م تدم��ها تم ال�ي القرى  س�ان مص�� 

 اتعملي أثناء معامل��م وطر�قة مص��هم عن مختلفا �ان األنفال عمليات

 .الحقا سيتب�ن كما األنفال

 وال�ي لااألنف عمليات سبقت ال�ي الف��ة �� القرى  تدم��  عن املجيد تحدث

 .. قائال “ القرى  تجميع“ �سمية عل��ا أطلق

 �عضهم تزو�د �� كأماكن وهناك املتناثرة القرى  ع�� املخر�ون  ي��كز  �لنا“ 

 .. أمنيا املحظورة القرى  �ل وعليھ. .. اخره ا�� ..  واملعلومات الذخ��ة ��

 املرحلة ،مرحلت�ن وسو�ناها. .. املخر��ن ينعزل  ح�ى .. تجميع أعادة أ�سو�لها

 تنت�ي ٢١/٥ من تبدا الثانية واملرحلة ٢١/٥ تنت�ي) ١٩٨٧( ٢١/٤ تبدا األو��

 “ .. راسو  يگصون  ..  املناطق �عدى �لمن ..  ٢١/٦

 ةاملحذور  القرى  موضوع الشمالية املحافظات �� االمنية ال�جان تدارست

 ،�ائي� و�ش�ل أمنيا املحذورة القرى  �افة ازالة ع��“ املوافقة“ وقررت أمنيا

 �عي�ن من قص��ة ف��ة و�عد األنفال �عمليات البدء قبل �املة سنة بحوا��

 �� األمنية ال�جنة اجتماع محضر  �� ذلك ورد كما، ا�جديد بمنصبھ املجيد

 قضاء �� األمنية ال�جنة اجتمعت“ ونصھ ١/٤/١٩٨٧ �� شقالوة قضاء

 من منيةاأل  ال�جان لرؤساء املحافظ السيد توج��ات ضوء وع�� شقالوة

 عاملواضي األمنية ال�جنة تدارست املحافظة ديوان �� ��م اجتماعھ خالل

 : التالية

 أمنيا املحذورة القرى . ا

 ا�حمايوي  الغطاء خارج تقع ال�ي القرى  �� أمنيا املحذورة القرى  أن. أوال

 .العسكر�ة القطعات من

 للقيام لهم انطالق وقواعد للمخر��ن م�جأ أصبحت هذه القرى  أن. ثانيا

 رهملزم اس��احة ومناطق والقصبات املدن داخل التخر�بية بالعمليات

 .وامللبس واملشرب باملأ�ل لهم تمو�ن ومصادر 
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 لقرى ا �افة ازالة ع�� املوافقة أعاله لالسباب األمنية ال�جنة تق��ح. ثالثا

 .��ائي و�ش�ل أمنيا املحذورة

 أمنيا املحذورة غ��  القرى . ب

 املدن من القر�بة خاصة أمنيا محذورة الغ��  القرى  نم الكث��  هناك أن

 �� مرور  طر�ق أو  التمو�ن ملواد كمصدر  املخر�ون  يتخذها والقصبات

 عليھ التخر�ب لزمر  مساعدة من س�ا��ا �عض يقدمھ بما واالياب الذهاب

 :_ي�� ما األمنية ال�جنة تق��ح

 أش�ال �افة منع بضرورة أمنيا محذورة الغ��  القرى  س�ان انذار . أوال

 .التخر�ب لزمرة األسباب �انت ومهما التعاون 

 ةحال �� أمنيا املحذورة �القر�ة أمنيا محذورة الغ��  القر�ة معاملة. ثانيا

 .“ أعاله) أوال( �� ماورد تنفيذ عدم
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 برقية من) ٥( الفقرة تطبيق تنسب، العليا المراجع توجيهات على بناء"
 يتواجد من كل بحق ٢٠/٦/١٩٨٧ في ٤٠٠٨ الشمال تنظيم مكتب قيادة

 ".أستثناء وبدون أمنيا والمحذورة المحرمة المناطق في

 أربيل أمن كتاب 
٢٢/١١/١٩٨٨ 
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 و قةالمنط هذه قرى ضمن لتواجده القبض عليه يلقى من جميع يحجز"
) ۱٥( عمره يتجاوز بمن االعدام حكم ينفذ و االمنية االجهزة معه تحقق

 و معلوماته من االستفادة بعد داخل سنة) ۷۰(عمر الى عوداص داخل سنة
 ".اعالمنا

 الشمال تنظيم مكتب كتاب من) ٥( الفقرة
 ۱٩۸۷/  ٦/ ۲۰ في ٤٠٠٨ المرقم
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 املنقولة األموال وحجز  العراقية ا�جنسية اسقاط
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 أالو�� األنفال عملية ان��اء �عد الثورة جر�دة
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 �اناو  أمنيا املحذورة القرى  مع الدولة �عامل ةلكيفي كتاب�ن املجيد أصدر 

 د�ع األول  صدر  املخر��ن، �شاط حسم مهمة لتنفيذ أعتمد الذي األساس

 األهم وهو  الثا�ي وصدر  القرى  تجميع مهمة من األو�� املرحلة تمت أن

 .املهمة تلك من الثانية املرحلة تمت أن �عد مباشرة

 

 لشمالا تنظيم مكتب لقيادة األول  الكتاب
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 الشمال تنظيم مكتب لقيادة األول  الكتاب

 �� ٢٨/٣٦٥٠ املرقم الشمال تنظيم مكتب لقيادة األول  الكتاب نص

 :ع��٣/٦/١٩٨٧

 القرى  ا�� ألية أو  �شر�ة أو  غذائية مادة اية وصول  باتا منعا يمنع. ١“ 

 ويسمح القرى  تجميع من الثانية باملرحلة املشمولة أمنيا املحذورة

 من ��م األتصال وال�سمح م��م يرغب من الوط�ي الصف ا�� للعودة

 .األمنية األجهزة �علم أال  ��ائيا أقر�ا��م
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 أمنيا“ املحذورة القرى  من املرحلة باملناطق“ باتا“ منعا التواجد يمنع. ٢

 املشمولة للمنطقة ٢١/٦/١٩٨٧ ولغاية األو�� باملرحلة واملشمولة“

 . الثانية باملرحلة

 تموز  ١٥ يوم قبل ينت�ي أن يجب والذي الشتوي  املوسم اكمال �عد. ٣

 توي الش للموسم�ن فيھ الزراعة استمرار  واليجوز  ا�حصاد ا�� بالنسبة

 .أيضا املوسم لهذا والصيفي

 .املناطق هذه ضمن املوا��ي ر�� كذلك يحرم .٤

 يتواجد حيوان أو  ا�سان أي قتل قاطعھ ضمن �ل العسكر�ة القوة ع��. ٥

 .“ �امال“ تحر�ما محرمة و�عت��  ناطقامل هذه ضمن

 ؤوليةمس و�تحملون  القرار  ��ذا املجمعات ا�� ب��حيلهم املشمول�ن يبلغ. ٦

 .. “ لھ مخالف��م

 ٤۰۰۸ املرقم الكتاب فهو  الشمال تنظيم مكتب لقيادة الثا�ي الكتاب أما

 عتجميل رسميا املعلنة الف��ة الن��اء بالنظر “ ع�� نص فقد ۱٩۸۷/  ٦/  ۲۰��

 العمل قررنا ۱٩۸۷حز�ران ۲۰ يوم موعدها سينت�ي ال�ي و  القرى  هذه

 :ي�� بما صعودا ۱٩۸۷ حز�ران ۲۲ يوم من ابتداء

 اجدلتو  اماكن االن �حد تزل  لم ال�ي و  امنيا املحذورة القرى  جميع �عت�� ) ١(

 .العراق خونة من امثالهم و  ا�خيانة سلي�� و  ايران عمالء املخر��ن

 ياتعمل منطقة �عت��  و “ ��ائيا ف��ا ا�حيوا�ي و  البشري  جدالتوا يحرم) ٢(

 نم تصدر  مالم �عليمات باية“ مقيدا غ�� “ حرا ف��ا الرمي يكون  و  محرمة

 . مقرنا

 او  الصنا�� او  الزرا�� واالستثمار  لزراعة او  ال��ا و  م��ا السفر  يحرم) ٣(

 ل� جديةب املوضوع هذا متا�عة املختصة االجهزة جميع ع�� و  ا�حيوا�ي

 .اختصاصھ ضمن
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 و  باملدفعية واخرى  ف��ة ب�ن خاصة ضر�ات الفيالق قيادات �عد) ٤(

 هذا ضمن يتواجد ممكن اك��عدد لقتل الطائرات و  السمتيات

 .اعالمنا و “ ��ارا“ و ليال  االوقات جميع وخالل املحرمات

 و  املنطقة هذه قرى  ضمن لتواجده القبض عليھ يلقى من جميع يحجز ) ٥(

(  عمره يتجاوز  بمن االعدام حكم ينفذ و  االمنية االجهزة معھ تحقق

 من االستفادة �عد داخل سنة)  ۷۰( عمر ا�� صعودا داخل سنة) ۱٥

 . اعالمنا و  معلوماتھ

 االجهزة ا�� نفسھ �سلم من مع بالتحقيق املختصة االجهزة تقوم) ٦(

 لتحقيقا ستوجب اذا و  ايام ثالثة اقصاها ملدة ا�حز�ية او  ا�حكومية

 طر�ق عن و  برقيا او  هاتفيا موافقتنا اخذ عل��م املدة هذه من اك�� 

 . العا�ي طاهر  الرفيق

 ممقاتلوه او  الوط�ي الدفاع افواج مستشارو  عليھ يحصل ما �ل �عت�� ) ٧(

 اما املتوسطة و  الساندة و  الثقيلة االس�حة ماعدا“ مجانا ال��م يؤول

 قطف االس�حة هذه باعداد اعالمنا يتم و  لد��م فتبقى ا�خفيفة االس�حة

 امراء و  املستشار�ن جميع لتبليغ تنشط ان ا�جحافل قيادة ع�� و 

 لدفاعا افواج ضمن �شاطا��م عن بالتفصيل اعالمنا و  املفارز  و  السرايا

 . “ الوط�ي

۹۰٦ 
 



 

 ٤٠٠٨ الكتاب
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 :الكتاب�ن كال  من األ�ي مالحظة يمكن، املفرطة القسوة عدا

 قدرةل الرئي��ي العامل ع�� التغلب تطلبت املخر��ن �شاط حسم مهمة) ١(

 احزاب بقدرة مقارنة الرئيس سلطة ومقارعة الصمود ع�� الكردية االحزاب

 جغرافية هو  العامل ذلك و�ان ، بوجها الصمود ع�� األخرى  املعارضة

 ذلك ��ع للتغلب وخط��ا الدولة من�ج. ��ا س�ا��ا ومعرفة ووعور��ا املنطقة

 مناطق من ا�حياة مظاهر  وتدم��  ازالة ،الكتاب�ن كال  هايو�ح العامل

 لتلك ا�حياة عودة أم�انية عدم ع�� ا�حرص ،كردستان من شاسعة

 تلك س�ان نقل ، زراعية أم حيوانية أم �شر�ة سواء �انت مهما املناطق

 س�ان واخضاع لها الوصول  ع�� الدولة قدرة من قر�بة“ ملجمعات“ القرى 

 ذلك تحقيق عرقلت عقبة أي. الصارمة الدولة بةملراق املجمعات تلك

 .�حقها تم الغرض

 �شر�ة، غذائية، مادة اية،القرى  كجميع فمفردات األح�ام �� األطالق) ٢(

 عليھ، القبض يلقى من جميع أعدام ،حيوان أو  ا�سان أي قتل ، الية

 .معدوما �ان واالستثناء الكتاب�ن، ع�� الطاغية �� �انت ، �امال محرمة

 ذلك فشمل املخر��ن من القرى  تلك س�ان جميع اعتبار  تم لذلك نتيجةوك

 اتجاههم أو  الس�ان والء ملعرفة محاولة دون  من والشيوخ والنساء األطفال

 ب�افة قتلهم صالحية العسكر�ة القطعات ومنحت. الفع�� السيا��ي

 .محاكمة أو  تحقيق دون  ومن األس�حة

 القبض يلقي ملن ا�جسدي واجدالت ملجرد األعدام عقو�ة استحداث )٣(

 لم ٤٠٠٨ الكتاب ففي جماعيا، �ان األعدام وحكم املناطق تلك �� عليھ

 لةالدو  ضد السالح حمل من“ ا�حقيقي املخرب ب�ن للتمي��  الدولة �س��

 ةفرص عليھ القبض ألقي من يمنح ولم املد�ي و��ن“ األجن�ي مع و�عاون 

 �عد فيھ نفذ األعدام فحكم الدولة تجاه موقفھ أو  وطنيتھ عن ليدافع

 �� ٤٠٠٨ الكتاب من ا�خامسة الفقرة �انت. مهمة غ��  أغل��ا معلومات
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 �� ردتو  كما األفراد من الكث��  بحق األعدام حكم لتنفيذ القانو�ي املستند

 ملياتع ان��اء �عد ح�ى لف��ة الفقرة تلك صالحية واستمرت السلطة وثائق

 .األنفال

 

 ٤٠٠٨ الكتاب من ا�خامسة لفقرةا ا�� استنادا اعدام
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 ٤٠٠٨ الكتاب من ا�خامسة الفقرة ا�� استنادا اعدام
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 ٥ الفقرة تطبيق
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 �ا� األموال ريع و�ذهب املصادرة �عملية �� تقوم الدولة �انت أن �عد) ٤(

 ع�� الوط�ي ا�جحافل ميليشيا أفراد بت�جيع ا�حالة تلك �� قامت الدولة

 من الفقرة تلك �انت. ٤٠٠٨ الكتاب �� لكذ ورد كما بتشريعها ال��ب

 ةمراقب منظمة ثم ومن مكية كنعان عل��ا استند ال�ي الفقرة �� الكتاب

 باسم العمليات �سمية ملغزى  مكية، لتفس��  استنادا ،األ�سان حقوق 

 .الحقا لذلك وسنتطرق  األنفال

 من ةوالثاني األو�� املرحلت�ن �� س�ا��ا وترحيل القرى  ازالة مهمة تنفيذ

 ��أها عزل  أوال  عل��ا �ان عديدة جهات ب�ن التنسيق تطلب القرى  تجميع

 ملجمعاتا ا�� ساكن��ا وترحيل القر�ة تدم��  ثم ف��ا يزالون  ال  �انوا أن القرى 

 ��مسك أستمرار�ة من والتاكد املجمعات تلك ا�� وصولهم توثيق مهمة ثم

 .ف��ا

 للتاكد ام�� ترحيلهم تم ال�ي طقاملنا مراقبة ��مة القيام من البد �ان كذلك

 .ف��ا والر�� الزراعة تحر�م أيضا املهمة وشملت. ال��ا عود��م عدم من

 ،األمنية األجهزة ا�� اضافة و�انت املهمة تلك �� عديدة جهات شاركت

 .. الوط�ي الدفاع جحافل و  ا�حز�ي ا�جهاز  ا�جيش،

 كتاب حسب ى القر  اقتحام �انت الوط�ي الدفاع جحافل مهمة أن يبدو 

 مجاميع تقوم“ ع�� نص حيث ٨/٦/١٩٨٧ �� ٧٠٤ األول  الفيلق قيادة

 اترحيله املنوي  القرى  اقتحام بمهمة الوط�ي الدفاع وافواج املتطوع�ن

 .“ وازال��ا
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 الوط�ي الدفاع جحافل مهمة
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 ،اازال�� تتم لم ال�ي القرى  �� عدد أك��  قتل مهمة عدا ا�جيش مهام واحدى

 ھفقرت �� نص حيث الكتاب نفس حسب أالقتحام لقوة ناداس مهمة �انت

 بمهمة) مدفعية مغاو�ر،مشاة،دروع،( العسكر�ة القوة تقوم“ ع�� الثانية

 .“ بموجبھ العمل نرجو  األقتحام قوة اسناد

 ابكت فحسب ومراقب��ا و  األزالة مهمة تنفيذ �انت األخرى  ا�جيش ومهمة

 ع�� الرفيق �سب“ ١٨/١٠/١٩٨٧ �� ٦٢٣٦ الشمال تنظيم مكتب قيادة

 مضمون  تنفيذ ع�� التأكيد الشمال تنظيم مكتب مسوول املجيد حسن

 راتالطائ بواسطة تفتيش أعمال ستجري  بأنھ علما. املخالف�ن بحق أعاله

 زراعة أو  حراثة أعمال وجود حالة و�� التنفيذ سالمة من للتأكد السمتية

 األمنية ال�جنة ملفستتح أمنيا املحذورة القرى  أرا��ي ضمن شتو�ة

 القطعات وتقوم املكتب مسؤول الرفيق أمام املسوولية �امل املعنية

 �� اأيض ورد وكما. “ حرفيا أعاله الرسالة �� الوارد األمر  بتنفيذ العسكر�ة

 واملتضمنة ٨/٩/١٩٨٧ �� ٢٥٤٨٤ املرقمة السليمانية أمن مدير�ة برقية

 أو  حديثا بنيت ال�ي الدور  جميع وهدم القرى  بتفتيش ا�جيش قيام“

 .“حرقها

 من هتنفيذ تم بما الشمال تنظيم مكتب تزو�د االمنية ال�جان مهمة و�انت

 ردو  كما الشمالية املحافظات من اليھ ترسل أسبوعية بتقار�ر  ٤٠٠٨ كتابھ

 ٢٧/٦/١٩٨٧ �� ٨٢٤ السليمانية ملحافظة األمنية ال�جنة رسالة ��

 املرقمة الشمال تنظيم تبمك قيادة برقية مضمون  تنفيذ بخصوص“ 

 ع�� تنفيذه تم عما أسبو�� بموقف تزو�دنا ير��. ٢٠/٦/١٩٨٧ �� ٤٠٠٨

 شعار أ �غية أر�عاء يوم �ل صباح يصلنا أن ع�� أعاله برسالتنا ورد ما ضوء

 .“ بذلك الشمال تنظيم مكتب قيادة
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 األخرى  ا�جيش مهمة

 

۹۱٥ 
 



 

 االمنية ال�جان مهمة

 القرى  لتجميع املوجبة األسباب شرح �انتف ا�حز�ي ا�جهاز  مهمة أما

 ٤/٧/١٩٨٧ �� ١٠٧٤ املرقم راوندوز  فرقة قيادة كتاب حسب س�ا��ا وترحيل

 املحذورة القرى  ازالة يخص فيما للقيادة السيا��ي القرار  أ�عاد شرح تم“

 لزماتمست �ل ف��ا تتوفر  سكنية مجمعات ا�� ف��ا العوائل وترحيل أمنيا

 نم الشر�ف األ�سان تمناه ما العوائل لتلك تومن يوال� الكر�مة ا�حياة

 واالستعباد واالهانة واالستغالل الظلم عن �عيدة وكرامة وشرف وعز  أمان

 .“ والذل
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 ا�حز�ي ا�جهاز  مهمة

 كدالتا �� األمنية ال�جان مع املساهمة �انت، األخرى  ا�حز�ي ا�جهاز  ومهمة

 تلك سكنت قد أمنيا املحذورة القرى  من نقلت ال�ي العوائل أن من

 من نقلت ال�ي العوائل عن وتفصيلية دقيقة جرودات اعداد و  املجمعات

 ةقياد كتاب �� ذلك ورد املجمعات ضمن �سكن ولم أمنيا املحذورة القرى 
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 شعبة قيادة قررت“ ونصھ ٢٥/٥/١٩٨٧ �� ١٢٧١ املرقم الدين صالح شعبة

 :١٥/٥/١٩٨٧ بتار�خ املنعقد باجتماعها الدين صالح

 من املنقولة العوائل ومتا�عة بحصر  األمنية وال�جان األعضاء خاليا قيام. ١

 حالة و�� ا�جديدة السكنية باملجمعات واس�ا��ا أمنيا املحذورة القرى 

 للقرارات تنفيذا ،شدة موقف معها وتتخذ قسرا بالسكن تلزم رفضها

 .األخ��ة والتوج��ات

 منض �ل وتفصيلية دقيقة اتجرود باعداد ا�حز�ية الفرق  قيادات تقوم. ٢

 ولم أمنيا املحذورة القرى  من نقلت ال�ي العوائل عن ا�جغرافية رقع��ا

 ��اسك ع�� التعرف �غية لها املخصصة السكنية املجمعات ضمن �سكن

 ةاملخصص السكنية املجمعات �� بالسكن والزامها وا�ح �ش�ل ا�حا��

 .“لها

 أو  القرى  تدم��  مرحلة شمل��ا ال�ي القرى  أعداد عن دقيق احصاء يوجد ال 

 تتناول  كتب عدة هناك لكن الرسمية الوثائق حسب القرى  تجميع مرحلة

 .أنذاك حصل الذي الدمار  حجم عن ملحة �عطي املوضوع هذا

 ١/٦/١٩٨٧ �� ٢٢٦٨ كالراملرقمة استخبارات مركز  برقية �� ورد فقد

 ك دبابات ةبواسط التالية القرى  هدم تم ١/٦ يوم من ١٠٠٠ بالساعة“ 

 بوه، زد، �ا�ي كوره، دهنك جوي  مرصد و�داللة مدفعية بط ٢ و  ا�حكم دب

 عدد يقدر  ويسھ، فرج ،الصغرى  تلكھ ،قادر محمود ،زرده زر�ن، ،خران دو 

 مركز  وكتاب“ املخر��ن جانب ا�� التحقت عائلة ٩٦ أعاله القرى  عوائل

 باسماء قائمة“ تضمن ٩/٦/١٩٨٧ �� ١٠٩٧ املرقم السليمانية استخبارات

 استخبارات مركز  كتاب وكذلك، ٣٨ وعددها“ واملزالة املرحلة القرى 

 املهدمة القرى  باسماء قائمة“ تضمن ١٠/٦/١٩٨٧ �� ٣٦٣ املرقم در�ندخان

 .قر�ة ١٨ عددها بلغ“
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 �� ٣٦٣ املرقم الشرقية استخبارات منظومة كتاب �� أيضا وورد

 .قر�ة عشر  ثمانية عددها بلغ“ املهدمة القرى  باسماء قائمة“ ١٠/٦/١٩٨٧

 ٢/١١/١٩٨٧ �� ٣٨٤ املرقم الشرقية األستخبارات منظومة كتاب و��

 منذ منظومتنا قاطع ضمن ازال��ا تمت ال�ي بالقرى  خاصة قائمة“

 .قرى  �سعة عددها بلغ“ ٣١/١٠/١٩٨٧ ولغاية ١٥/١٠/١٩٨٧

 قوائم“ ١/٧/١٩٨٧ �� ١٣٤٦ املرقم الشرقية استخبارات منظومة وكتاب

 حز�ران ٣٠ ا�� ١٦ من للف��ة منظومتنا قاطع ضمن ازال��ا تم ال�ي القرى 

 . ٣٨ عددها بلغ“ ١٩٨٧

 �� ١٤٨٧ املرقم الشرقية املنطقة استخبارات منظومة كتاب وايضا

 عقاط ضمن ازال��ا تمت ال�ي بالقرى  خاصة قائمة“ واملتضمن ١٧/٧/١٩٨٧

 و . قرى  خمسة عددها غبل“ ١٥/١٩٨٧ ولغاية تموز  ١ الف��ة من منظومتنا

 ٣٠/٧/١٩٨٧ �� ١٥٩٨ املرقم الشرقية املنطقة استخبارات منظومة كتاب

 من امنظومتن قاطع ضمن ازال��ا تمت ال�ي بالقرى  خاصة قائمة“ واملتضمن

 .قر�ة ١٤ عددها و “ منھ ٣٠ ولغاية تموز  ١٥ الف��ة

 ١٧/٨/١٩٨٧ �� ١٧٤٥ املرقم الشرقية املنطقة استخبارات منظومة كتاب و 

 من امنظومتن قاطع ضمن ازال��ا تمت ال�ي بالقرى  خاصة قائمة“ واملتضمن

 .قر�ة ٢١ عددها و�لغ“ ١٩٨٧/ ١٥/٨ ولغاية ١/٨/١٩٨٧ الف��ة

 ٣١/٨/١٩٨٧ �� ١٨٦٣ املرقم الشرقية املنطقة استخبارات منظومة وكتاب

 من امنظومتن قاطع ضمن ازال��ا تمت ال�ي بالقرى  خاصة قائمة“ واملتضمن

 . قرى  ٩ عددها و�لغ“ ١٩٨٧/ ٣٠/٨ ولغاية ١٥/٨/١٩٨٧ الف��ة

۹۱۹ 
 



 ١٨/٩/١٩٨٧ �� ٢٠٢٢ املرقم الشرقية املنطقة استخبارات منظومة وكتاب

 ١ ةالف��  من منظومتنا قاطع ضمن ازال��ا تمت ال�ي بالقرى  خاصة قائمة“

 .قرى  ستة عددها و�لغ“ منھ ١٥ ولغاية ١٩٨٧ أيلول 

 ٢٦/٩/١٩٨٧ �� ٥٩٤٤ السكرتار�ة- الشمال تنظيم مكتب وكتاب

 مجم�� ا�� وترحيلهم خورمال ومجمع ناحية هدم ع�� املوافقة حصلت“ 

 .“ منقولة الغ��  ممتل�ا��م وتقدير  والسالم النصر 

 لف��ةا تلك �� از�لت ال�ي القرى  عدد أن ورد األ�سان حقوق  منظمة كتاب ��

 أمن من دف��  ھبحوزت أن والصمت القسوة كتابھ �� مكية وذكر  ٧٠٣ �ان

 عام �� املنطقة تلك �� املزالة القرى  واسماء احداثيات يتضمن السليمانية

 .٣٩٩ وعددها فقط ١٩٨٧

 قرى ال تجميع“ مرحلة �� ترحيلهم تم الذين عن دقيقا احصاء كذلك اليوجد

 �� ١٥٥٧٧ املرقم الشرقية املنطقة استخبارات منظومة كتاب لكن“

٢٢/٥/١٩٨٧  

 فقط أيام عشرة ف��ة �� رحلت ال�ي العوائل عدد نع أيضا ملحة �عطي

 ١٥٠٠ أالن و�حد ١٢/٥ تار�خ من املرحلة العوائل عدد“ فيھ ورد حيث

 يقدر  ايران عمالء مخر�ي جانب ا�� التحقت العوائل هذه من قسم. عائلة

 عائلة ١٠٥٠ ب عددها يقدر  والذي األخر  والقسم... عائلة ٤٥٠ ب عددها

 يصتخص تم.أمنيا املحذورة غ��  والقرى  املدن �� ��ماقر�ا مع اس�ا��م تم

 لقواط شا�ل قر�ة من بالقرب كالر  قضاء �� املرحلة للعوائل سك�ي مجمع

 .. “ فيھ لهم أرا��ي قطع توزيع تم حيث الصمود �� أسم عليھ
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 مزالة قرى 
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 مزالة قرى 
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 خورمال ناحية هدم
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 مأيا عشرة ف��ة �� رحلت ال�ي العوائل عدد
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 انيةالث املرحلة �� ازال��ا تمت ال�ي القرى  باسماء قائمة تتضمن وثيقة

  املحذورة القرى  تدم��  أو  لتجميع
ً
 البدء سبقت ال�ي املرحلة و�� أمنيا

 .القرى  تلك من تبقى ما لتدم�� “ االنفال“ العسكر�ة بالعمليات

 مت ل�يا القرى  عكس الدولة لسيطرة خاضعة �انت القائمة هذه �� القرى 

 النظام سيطرة خارج �انت وال�ي االنفال عمليات �� تدم��ها
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 يگولوك ولمن األفواج من تنحرجون خاف وگولولهم .. وگلتلهم“ 
 أگدر ما .. تبقى قريتك شنو .. أخويه گوللهم..  تبقى؟ راح قريتنا احنه

 الزم ..  وربعك انته فتموت.. بالكيمياوي اضرب راح أني الن ..  أبقيك
 شيل أخويه هسه من  .. شيل؟؟ شنو.. بالكيمياوي اضرب حتى ..  تشيل

 “ .. أهجولهم ..  ال ..

 ... المجيد حسن علي
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 ١٩٨٨ اذار  ١٩  الثورة جر�دة
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 القرى  ميعلتج والثانية األو�� املرحلت�ن �� ترحيلها تم ال�ي العوائل أج��ت

 ��ااختار  ال�ي السكنية املجمعات �� السكن ع�� أج��ت سابقا قلنا كما

 ف��ا للعيش لهم الدولة

 طعق توزيع هو  وماحدث لهم سكن توف��  يتم لم العوائل تلك من �عض لكن

 ضوارف وان، عل��ا دور  با�شاء هم يقوموا أن م��م املطلوب �ان عل��م أرا��ي

 سابقا ل��اا تطرقنا وال�ي املخر��ن عوائل كعقو�ة عقو���م ستكون  استالمها

 الشمال تنظيم مكتب كتاب �� ذلك ورد ، وحجز خدمات وقطع ترحيل من

 قيادة سر  أم�ن املناضل الرفيق أطلع“ ونصھ ١٢/٥/١٩٨٧ �� ٣٠٦٥ املرقم

 امر و  السليمانية محافظ الرفيق ب��قية ورد ما ع�� الشمال تنظيم مكتب

 -:ي�� بما

 ي� لها املخصصة األرض قطعة �ستلم وال  بال��حيل مشمولة عائلة �ل-

 .“ املخر��ن عوائل مثل و�عامل واالرض التعو�ض من تحرم نشاءهات

 لسكنل الدولة حدد��ا ال�ي األماكن �� بالسكن ملزمة املرحلة العوائل �انت

 غ��  املناطق �� �ان ولو  ح�ى، لھ أخر  سكن ع�� العثور  حاول  من ف��ا،

 خ الرقم ار�يل محافظة كتاب ورد كما ذلك ع�� عوقب ،أمنيا املحذورة

 املشمولة املناطق من املرحلة العوائل �افة الزام“ ٢/٧/١٩٨٧ �� ٢/٢٣١٠

 القصبات ومراكز  ار�يل مدينة مركز  ا�� �سر�ت وال�ي واالخالء بالهدم

 بقوتط تتخذ و�عكسھ القيادة توج��ات وفق ا�جديدة املدن �� بالسكن

 .“ التوج��ات ضوء وع�� القانونية األجراءات بحقهم
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 ا�جديدة املدن �� بالسكن بالهدم املشمولة املناطق من املرحلة لعوائلا �افة الزام
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 ألو��ا املرحلت�ن �� دمرت ال�ي القرى  س�ان ع�� األرا��ي وتوزيع �عو�ض

 تم يال� القرى  لس�ان يحصل لم الحقا سن�ى  كما“ القرى  لتجميع“ والثانية

 .األنفال عمليات أثناء تدم��ها

 األتحاد حزب كذلك و  الوط�ي لدفاعا أفواج مستشاري  من �ل حاول 

 منياأ املحذورة القرى  ازالة عملية ايقاف أو  استثناء من الكردستا�ي الوط�ي

 .ذلك �� يف�ح لم وكالهما

 ع�� السلطة أجهزة اجابة تكون  بان املجيد حسن ع�� توجيھ �ان حيث

 افخ گولولهم“ األزالة عملية من القرى  �عض بأستثناء املستشار�ن طلب

 خو�ھأ گوللهم... تبقى؟ راح قر�تنا احنھ يگولوك وملن األفواج من جون تنحر 

 بالكيمياوي  اضرب راح أ�ي الن. .. أبقيك أكدر  ما.. تبقى قر�تك شنو  ..

 يل؟؟ش شنو .. بالكيمياوي  اضرب ح�ى... �شيل الزم... ور�عك انتھ فتموت..

 “ .. أ�جولهم. .. ال  .. شيل أخو�ھ هسھ من ..

 با�يالطال جالل الكردستا�ي الوط�ي األتحاد حزب رئيس لةرسا املجيد وذكر 

 الق حيث س�ا��ا وترحيل أمنيا املحذورة القرى  ازالة عملية ايقاف وطلبھ

 تالعمليا عن فورا نتوقف احنھ.. املوقتة الهدنة ع�� يوافق �ان اذا �الوا“

 نااير  ضد �عاونھ مستعدين احنھ .. راقم أي ا�جيش ير�د واذا. .. العسكر�ة

 “ .. ال��حيل عملية عن يتوقف �س..

 وال  هدنة ال  مفاوضات ال ... �عرفو  ح�ى جواب تر�د هم انتھ“ جوابھ و�ان

 هاآآآ.. “ بھ األتصال الطالبا�ي ملحاولة جوابھ و�ان. .. “ ال��حيل عن توقف

 لتلهم� .. و�ينھ بي�ي.. و�ينھ بي�ي مباشرة قناة أر�د. .. يگول  جالل �الوا ..

 ثا�ي .. با�خفاء اشتغل ما أ�ي .. رسما يكتب�� ير�د اذا .. رسما يكتب... يكتب

 العتادب وضر���م ونص بالسبعة لسليمانية رحت أ�ي .. جاو���م بالليل يوم

 “ .. ما�� ا�جواب هذا.. ا�خاص
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 �لت“ بقولھ س�ا��ا وترحيل القرى  ازالة عن التوقف �عدم نيتھ ع�� وأكد

 تن�حب وايران ا�حرب توگف لو  بالقران .. �لها ا�حرب توگف ولو .. وهللا

 اير  �� حيث ..  “ أتوقف ما هم .. توگف اليوم بنفس.. املحتلة األرا��ي من

 الطر�قة ��ذه العميل الكردي عن الشر�ف الكردي عزل  من البد“ املجيد

 .“ ع��ا نتوقف ولن

 رةيطس من قر�بة �انت ال�ي القرى  والثانية األو�� املرحلت�ن دمرت أن �عد

 الدولة

 وال�ي املخر��ن �شاط حسم مهمة اكمال هدفها خطة وضع من البد �ان

 من كردستان أرا��ي من شاسعة مساحات اخالء سابقا قلنا كما اساسها

 رديةالك ل�حركة ا�حياة عصب اعت��ت لكو��ا ف��ا العيش وتحر�م البشر 

 ياأمن رةاملحذو  القرى  من تبقى ما ازالة تطلب املهمة تلك اكمال املس�حة،

 .الكردي�ن ا�حز��ن سيطرة تحت الوقت ذلك �� �انت وال�ي

 سكر�ةع مهمة األو�� مهم��ا �انت ال�ي األنفال عمليات �� �انت ا�خطة تلك

 املعارض�ن من ��م ألتحق ومن الكردي�ن ا�حز��ن وجود ع�� القضاء و��

 والهار��ن

 �ان أنھ ع�� هاعتبار  يمكن ما �� الثانية واملهمة العسكر�ة ا�خدمة من

 ذورةاملح القرى  من تبقى ما وازالة تدم��  أي ،القرى  لتجميع الثالثة املرحلة

 ةسيطر  تحت �انت ال�ي السكنية املجمعات ا�� الس�ان وترحيل ،أمنيا

 .الدولة
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 ٤٠٠٨الكتاب 

 القرى  س�ان جميع اعت��  قد سابقا ذكرناه الذي ٤٠٠٨ بكتابھ املجيد �ان

 خول  وقد املخر��ن من ٢١/٦/١٩٨٧ �عد ازال��ا تتم لم وال�ي أمنيا املحذورة

 ل��مع ا�حصار  وشدد ، املتوفرة األس�حة ب�افة بقتلهم العسكر�ة القطعات

 راي فحسب، القرى  تلك ا�� املخر��ن عوائل ترحيل مهمة �� األسراع وطلب

 م�ان دبتحدي“ الشر�ف“ والكردي“ العميل“ الكردي ب�ن التفرقة تتم املجيد

 انوس�“ ا�خيانة وسلي�� ايران“ عمالء أمنيا املحذورة القرى  س�ان ،سكنھ

 ��مأ باالف��اض“ شرفاء اكراد“ الدولة لسيطرة ا�خاضعة والقصبات املدن

 .للسلطة املعارضة األحزاب من اليا ينتموا لم
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 تم ومن األكراد واملقاتل�ن القرى  تلك لس�ان أخ��ا انذارا املجيد وجھ

 قبل ��اازال تتم لم ال�ي من املتبقية القرى  تلك عن وحبالن� ال��ا ترحيلهم

 ا�يالس� التعداد عملية املجيد استغل. العسكر�ة األنفال �عمليات البدء

 لقرى ا لس�ان ال��ائي انذاره ايصال طر�قها عن تتم ال�ي الوسيلة لتكون 

 ام،األعد عقو���ا تكون  بالتعداد املشاركة فعدم، القرى  تلك من بالن�وح

 اضعةا�خ املناطق ا�� الن�وح القرى  تلك س�ان من تتطلب ف��ا شاركةوامل

 سائلةللم معرض�ن سيكونون  ور�ما ،بيانا��م أخذ يتم ل�ي الدولة لسيطرة

 . مرا �ان ا�خيار�ن كال  أن أي، بذلك قاموا أن األمنية الدولة أجهزة من

 �� ٤٣٥ رقم السر�ة الشمال تنظيم مكتب رسالة �� املجيد انذار  ورد

 أدار�ة واجتماعات جماه��ية جماعية ندوات �عقد يباشر “ ٨/٩/١٩٨٧

 تقرر  الذي العام الس�ا�ي التعداد عملية أهمية عن ا�حديث خاللها يجري 

 العملية �� ال�شارك من أن أيضاح ع�� و�وكد ١٧/١٠/١٩٨٧ �� اجراءه

 ا�جيش من الهار��ن من سيعت��  كما عراقيتھ يفقد مشروع عذر  بدون 

 التقبل ٢٦/٨/١٩٨٧ �� ٦٧٧ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  بحقھ و�طبق

 ا�� ٦/٩/١٩٨٧ من اعتبارا اس�ح��م بدون  املخر��ن من الهار��ن عودة

 “ .. اس�ح��م جلبوا وان ح�ى عود��م تقبل ال  ١٧/١٠ و�عد ١٧/١٠

 ٢٦/٨/١٩٨٧ �� ٦٧٧ املرقم الثورة قيادة مجلس قرار  أن بالذكر  ا�جدير  من

 .باالعدام العسكر�ة ا�خدمة من هار��نال �عاقب

 للصف العودة �سمية عليھ أطلق الدولة سيطرة أماكن ا�� الن�وح عملية

 لكت ا�� الدولة قبل من ترحيلها تم ال�ي فاالم ،مشروطة و�انت ، الوط�ي

 �امطلو  �ان املخر��ن من �ان وان ،معها اب��ا تجلب أن مطلو�ا �ان القرى 

  معھ سالحھ يجلب أن منھ
ّ
 املطلوب �ان كذلك ، العائلة عودة تقبل ال  وإال

 من عاد من أسكن .. �سالحھ معهم اب��م يجلبوا أن النازح�ن بقية من

۹۳۳ 
 



 و�ان ١٧/١٠/١٩٨٧ �� تلك العفو  ف��ة ان��ت. أيضا املجمعات �� العوائل

 .الس�ا�ي التعداد يوم

 

 �ا�يالس التعداد عملية أهمية عن السر�ة الشمال تنظيم مكتب رسالة

۹۳٤ 
 



 أفواج تنظيم �جنة اجتماع محضر  �� األجراءات تلك تفاصيل وردت

 لغاية املخر��ن عن العفو “ ونصھ ١٤/٩/١٩٨٧ يوم السليمانية

 واليجوز  سالحها مع اب��ا تجلب أن مخرب لد��ا عائلة �ل ١٧/١٠/١٩٨٧

 ضد األجراءات جميع تتخذ ١٨/١٠ �عد. عرا�� مواطن يكون . سالح بدون 

 .عائلتھ وح�ى لوالعمي املخرب

 �عود ال�ي العوائل . اب��ا تجلب ال�ي املجمعات �� �سكن املخر��ن عوائل

 تتخذ ابنا��ا أعادة �� تفشل أو  بالتعداد املشاركة دون  ١٨/١٠ �عد

 .“ وعميلة مخر�ة كعائلة بحقها األجراءات

 �� ورد كما“ الوط�ي للصف للعائدين“ املصادرة األموال �عض أعادة تم

 ونصھ ١٨/٧/١٩٨٧ �� ١٩٦٨ املرقم الشمال تنظيم مكتب دةقيا كتاب

 :ماي�� تنسب“

 مخر�ون  أو  هار�ون  لديھ ليس ممن الوط�ي للصف العائد أموال أعادة -١

 �يالوط للصف العائد ب�ن فرز  حالة هناك تكون  ح�ى التخر�بية الزمر  مع

 �� يةاألزدواج حالة ابقاء ع�� �عمل من مع أو  املخر��ن مع عالقة أي وقطع

 .عائلتھ

 سراحهم أطلق ثم حجزهم تم الذين لال�خاص األموال �افة أعادة -٢

 .العفو قرارات من األستفادة �عد موخرا

 اد��ااع وعدم العل�ي املزاد �� بيعها تم ال�ي واملمتل�ات الدور  أعادة عدم -٣

 .“ الهار��ن لذو��م

۹۳٥ 
 



 

 السليمانية أفواج تنظيم �جنة اجتماع محضر 

 

۹۳٦ 
 



 حتت �انت وال�ي أمنيا املحذورة القرى  من تبقى ما ع�� السابقة االجراءات

 كما ادياألقتص �ا�حصار  تنفيذها ع�� التاكيد تم الكردي�ن ا�حز��ن سيطرة

 ونصھ ٢٧/١١/١٩٨٧ �� ١٠٤٢٧ املرقم شقالوة أمن مدير�ة كتاب �� ورد

 زمر  ع�� األقتصادي ا�حصار  تطبيق عن املعدة الدراسة طيا نرفق“

 لمسوو  املجيد حسن ع�� املناضل الرفيق بموافقة واملق��نة التخر�ب

 .الشمال تنظيم مكتب

 

 األقتصادي ا�حصار  تطبيق

 مناطق ا�� �سهولة ووصولها واالدو�ة والوقود املعاشية املواد توف��  أن

 بيةالتخر� و�االعمال االستقرار  ع�� ��جعها التخر�بية الزمر  وجود واماكن

 اتاملجمع �� الس�ان وتجميع أمنيا املحذورة القرى  لةبازا القيادة قرار  وان

 من �جعلو  املواطن�ن عن �عزلهم حيث املخر��ن ع�� كب��  تاث��  لھ السكنية

 عيةالزرا منتجا��م تصر�ف أو  الغذائية املواد ع�� ا�حصول  عل��م الصعب

 تلك �انت ال�ي املواد من حرما��م ا�� اضافة القرى  تلك طر�ق عن املدن ��

 القرى  عوائل من العديد هروب أن كما املدن من للمخر��ن توفرها رى الق

۹۳۷ 
 



 البستط حيث عل��م مضافا أخر  عبئا سيش�ل املخر��ن جانب ا�� املزالة

 وال  الغذائية املواد من ��م امللتحق�ن احتياجات بتوف��  التخر�ب زمر 

 قرى ال تلك طر�ق عن املدن من يأت��ا �ان ما �عو�ض الزمر  تلك �ستطيع

 اسعارها وغالء هناك توفرها عدم �سب ايران خاصة املجاورة الدول  نم

 جلوال  سابقا عليھ األمر  �ان ما قياس هناك من وال��ر�ب النقل وصعو�ات

 و��يت املخر��ن ع�� التاث��  �� منافذه واح�ام األقتصادي ا�حصار  انجاح

 :ي�� بما ال�جنة

 .والقصبات املجمعات ع�� السيطرة أح�ام -١

 بالقدر  حصصهم وتقليل والنوا�� األقضية �� الوكالء من قاللاال -٢

 .البطاقات نظام باتباع بھ املسموح

 ش�ل باي السيطرات ع��  واالدو�ة والوقود الغذائية املواد �سرب منع -٣

 مع والنوا�� األقضية �� للوكالء مخصص هو  ما عدا األش�ال من

 ع�� توزيعها من تأكدوال. والنوا�� األقضية ا�� املواد وصول  مراقبة

 دورها نھال  النوا�� �� الفرعية بالسيطرات األهتمام تقت��ي املستحق�ن

 ال�جان و�اشراف املدن مداخل �� الرئيسية السيطرات دور  عن يقل ال 

 .األمنية

 ورفدها موجودها و�عز�ز  عملها وتطو�ر  السيطرات بنقاط األهتمام -٤

 .مخلصة كفوة �عناصر 

 �� الغذائية باملواد العالقة ذات الدوائر  �� للعامل�ن شمل تقييم اجراء -٥

 .�افة واملجمعات والنوا�� واالقضية والقصبات املدن

 ضةفائ بمواد الوكالء تزو�د ع�� باملوافقة األدار�ة لالجهزة السماح عدم -٦

 ا�ختان الزواج الطارئة ا�حاالت �� م��ا االستفادة بحجة ا�حاجة عن

۹۳۸ 
 



 مثل �� ائلالعو  تزو�د يكون  أن ع�� املخر��ن ا�� ��ا��ر� اليتم ل�ي الوفاة

 .األدار�ة الوحدات رووساء بموافقة مق��نا املناسبات هذه

 باألسبا �انت مهما للمواطن املخصصة ا�حصة ز�ادة ع�� املوافقة عدم -٧

 .األمنية ال�جنة موافقة استحصال �عد ا��

 املواد من اضافية بكميات الوط�ي الدفاع أفواج مقات�� تزو�د عدم -٨

 األرزاق ع�� يحصلون  ولكو��م لهم املخصصة النسب خارج الغذائية

 .العسكر�ة القطعات قبل من

 قا��وامل والفنادق واالفران املطاعم ال�حاب تجهز  ال�ي الكميات تحديد -٩

 .ومراقب��ا

 العسكر�ة للقطعات الغذائية املواد نقل لعملية خاصة ضوابط وضع -١٠

 “ .معينة جهة بأشراف الوط�ي عالدفا وافواج

 األجتماعات أحدى �� األقتصادي ا�حصار  وغاية م��رات املجيد فسر 

 املنطقة... وا�ح .. املدينة ا�� الر�ف من ال�جرة اليوم“ :فقال ا�حز�ية

 �ىح.. ��ي انطي ما بالر�ف املدينة، ا�� الر�ف من تكون  أن يجب الشمالية

 صرفھ ةوطني تر�ية أر�يھ الوقت و�نفس.. املدينة ا�� و��� ��اجر  أن يضطر 

 ... “واحد بطل أنطيھ.. نفط باالسبوع ابطالھ أر�ع أنطيھ ليش ..

 هر�اءك انطي وال  نفط انطي وال  شكر  أنطي وال  طح�ن ننطي ما“ فقال ويستمر 

 ح�ى صو�ي �سمع“ ح�ى هو  العمل لذلك ت��يره و�ان. .. “عليھ قر�ب أخليھ ..

 .. “ و�� ومن وثقافة فكر  نم أر�ده ما عقلھ �� أحزز 

 بقىمات ع�� املفروضة األدار�ة األجراءات باستمرار  التاكيد ع�� باالضافة

 كلتل وا�جوي  املدف�� القصف عمليات استمرت أمنيا املحذورة القرى  من

 لم القرى  تلك ضد جديد سالح أستخدم لكن ،تدم��ها �غية القرى 

۹۳۹ 
 



 وزارة ديوان كتاب �� ردو  كما الكيمياوي  السالح وهو  قبل من �ستخدم

 للقوات العام القائد نائب السيد أطلع“ ١/٥/١٩٨٧ �� ١٣٧٤ املرقم الدفاع

 بو�س العامة العسكر�ة األستخبارات مدير�ة برسالة ماجاء ع�� املس�حة

 و�ل وا�خاص التقليدي ا�جو  �سالح العمالء مقرات �افة تضرب ي�� ما

 “ املدى ضمن األس�حة

 

 األقتصادي ا�حصار  تطبيق نع املعدة الدراسة

۹٤۰ 
 



 

 

 األقتصادي ا�حصار  تطبيق عن املعدة الدراسة

  

۹٤۱ 
 



 

 

 

 

 منضربك راح يجي ما اللي ..  وسهال أهال يجي اللي هينه من أگوللهم"
 أگوللهم . . بالكيمياوي أگوللهم ما ..  القاضي بالكيمياوي أخرى نوبتين

 كل . . الساع هذاك .. اهللا انشاء عليكم يقضي اللي الجديد بالسالح
 وتاهللا اهللاو يعني ..  اهللا انشاء متوقع أني ..  تشيلهم تگدر ما اهللا سيارات

 ".. أالن أشوفكم ما مثل ..  وباهللا

 ..  المجيد حسن علي
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 األو�� األنفال عملية عن الثورة جر�دة أفتتاحية

 

  

۹٤۳ 
 



 الكيمياوي السالح استخدام

 �ااستخدم� ال�ي االجراءات أن سلسلةال هذه من السابقة األجزاء من الحظنا

 شلف، شد��ا �� تصاعدية �انت الكردي�ن ا�حز��ن كال  ملواجهة السلطة

 توسع كذلك ، السابق األجراء من قسوة أشد اجراء ابت�ار  ا�� يؤدي اجراء

 أرتكب بمن محصورا يكون  أن من فبدال  االجراء ثقل عليھ يقع من �عر�ف

 محيط ليشمل امتد“ ا�حرب أثناء جن�ياأل  مع والتعاون  التمرد“ الفعل

 .اس�ا�� وجميع باكملها قرى  ليشمل توسع ثم عوائلهم أي األفراد أولئك

 تلق واالمنية العسكر�ة اجهز��ا الدولة خولت التعر�ف المتداد وكنتيجة

 ط��انال أي املدى البعيدة األس�حة ب�افة وتدم��ها القرى  تلك �� تواجد من

 ��نباملخر  الهز�مة ايقاع ع�� الدولة قدرة سابقا قلنا كما لكن .. واملدفعية

 اداري  اجراء وكأي .. محدودة يبدو  كما �انت التقليدية األس�حة باستخدام

 ،غ��ها قتل أداة استخدام ا�� أدى ، الهدف تحقيق �� قتل أداة فشل ،أخر

 كحاكم املجيد حسن ع�� �عي�ن فيھ تم الذي الوقت نفس �� وتقر�با ، لذلك

 امتفكر�استخد نفسھ الرئيس هنا و�بدو  الدولة �انت ،لكردستان لقمط

 وقتل ملجا��ة األخرى  لالس�حة مضاف جديد كسالح الكيمياوي  السالح

 .. “ املخر��ن“

 ماديح يوسف حامد السكرت��  و�توقيع ا�جمهور�ة رئاسة كتاب �� ذلك ورد

 السيد أمر “ ونصھ ١٢/٣/١٩٨٧ و�تار�خ ك/  ٨٠٨/  ٢ج/  ٧ املرقم ،انذاك

 باغتةم ضر�ة توجيھ األختصاصي�ن مع مدير�تكم تدرس بأن القائد الرئيس

)  البارزا�ي لزمرة األول  الفرع مخر�ي مقرات ضمن خمي�ي حرس لقواعد(

 ،و�ةا�ج القوة( التالية الوسائل من بأي تنفيذها وام�انية ا�خاص بالعتاد

 “ ) املدفعية،ا�جيش ط��ان

۹٤٤ 
 



 

 الكيمياوي  لسالحا باستخدام الرئيس أمر 

۹٤٥ 
 



 ثةالثال الشعبة مدير  ا�� كتابا العسكر�ة األستخبارات مدير  معاون  �عث

 بكيفية م�حوظاتھ فيھ يورد ١٩٨٧/اذار/١٣ بتار�خ شبيب نايف وليد

 :و�انت الضر�ة تنفيذ وتوقيت

 :لألسباب ا�جو�ة بالقوة الضر�ة تكون  ان أرى  . ١“

 . ودقة تأث��  اك��  . آ

 قد الغرض لنفس املدفعية حركة ان إذ .. ليةعا مباغتة تحقيق. ب

  . لنوايانا مسبقا كشفا يمثل

 . والسمتيات املدفعية مدى خارج األهداف من البعض ان الشك . ج

 التأث��  احداث لغرض)  ا�خاصة( ا�جو�ة الضر�ة ومتطلبات ظروف. ٢

 :التأث�� شديدة وجعلها املطلوب

  . ��ا ا�جو�ة لقوةا وتزو�د األهداف عن دقيقة معلومات   .آ

 نع ملعلوماتنا استنادا الطيار�ن بايجاز  التفك��  الضروري  من .ب

 . لأليجاز ا�جو�ة الصور  من واالستفادة .. لها وصف واي األهداف

 . بقليل �عده أو  األول  الضياء وقت الضر�ة تنفيذ . ج

 التفك��  وكذ)  هدف ل�ل .. طائرة من اك�� ( فائق جهد تخصيص . د

 ادعت(  مركبة الضر�ة جعل او  .. متعاقبة بطائرات لضر�ةا بتكرار 

 أو  بالتداخل)  أرض/جو وصورايخ عا�� انفجار  وقنابل خاص

 . بالتعاقب

 . تخصيصھ ممكن جهد و�أق��ى واحد بوقت األهداف جميع ضرب. ه

 لضرب)  ايام( مناسبة ف��ة �عد املدفعية باستخدام التفك��  يمكن. ٣

 .. “ دىامل ضمن ال�ائنة األهداف

۹٤٦ 
 



 

 الضر�ة تنفيذ كيفية عن املعاون  م�حوظات

 رهامدي الدوري صابر  و�توقيع الرئيس أمر  ع�� العسكر�ة االستخبارات رد

 عمالء“ الطالبا�ي جالل حزب مقرات ضرب بدراسة أق��احا �ان، انذاك

 زبح مقرات ضرب تأجيل يتم وان السليمانية محافظة �� املتواجدة“ ايران

 ذلك ورد دهوك محافظة �� املتواجدة“ ا�خيانة سلي��“ يالبارزا� مسعود

۹٤۷ 
 



 موضوع حول  ١٨/٣/١٩٨٧ بتار�خ ٦٤١٤/  ٢ق/  ٣ش/  ١م املرقم كتا��ا ��

 :ا�خاص العتاد استخدام

 واعدق تجاه ا�خاص العتاد الستخدام لدينا املتيسرة االم�انيات ماي��. ١“

 -:ا�يالبارز  لزمرة األول  الفرع مخر�ي مقرات ضمن خمي�ي حرس

 الوقت ��)  الزار�ن( عامل استخدام ع�� ا�جو�ة الظروف ال�ساعد . أ

 ا�� تؤدي ال�ي بالثلوج املعنية األهداف منطقة لتغطية نظرا ا�حاضر 

 ع�� ا�حالة هذه وتنطبق سامة غ��  مادة ا�� وتحو�لھ العامل تحليل

  . ايضا) التابون ( عامل

 تأث��اتھ ان اال )  دلا�خر ( عامل من جيدة كميات لدينا تتيسر  . ب

 ةاضاف منھ مركزة جرعة استالم حالة �� اال )  م�ّجزة( �عت��  املتوقعة

  . الث�جية املناطق �� التبخر  بطئ انھ ا��

 اتالسمتي وكذلك األنبو�ية والقاذفات ا�جو�ة القوة استخدام يمكن . ج

  . الغرض لهذا ليال 

 :ماي�� نق��ح . ٢

 زمرة مقرات ضمن خمي�ي حرس واعدق ع�� الضر�ة تنفيذ ارجاء . أ

 ر�طالش منطقة �� األهداف لوقوع املقبل حز�ران شهر  ح�ى البارزا�ي

 أث�� الت خارج الواقعة األهداف اختيار  يفضل ال���ي - العرا�� ا�حدودي

  . ال��كية القرى  او  ال��كية ا�حدودية القطعات ع�� املحتمل

 عمالء مقرات بأتجاه محددة عمليات لتنفيذ بالتخطيط املباشرة . ب

  . “ايران
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 الرئيس أمر  ع�� العسكر�ة االستخبارات رد

۹٤۹ 
 



 
 الرئيس أمر  ع�� العسكر�ة االستخبارات رد

 األستخبارات مدير�ة ا�جمهور�ة رئيس سكرت��  حمادي يوسف حامد أعلم

 قةاملواف بحصول  السابق كتا��ا اصدار  من واحد يوم �عد العامة العسكر�ة

/  ٨٧٧/  ٢ج/ ٧ املرقم ا�جمهور�ة رئاسة كتاب �� ذلك ردو  مق��حا��ا ع��

/ م .العامة العسكر�ة االستخبارات مدير�ة“ ١٩/٣/١٩٨٧ و�تار�خ ك
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/  ١م املرقم كتابكم من ب) و  أ-٢( للفقرة �ش��كم ا�خاص العتاد استخدام

 املق��ح�ن ع�� املوافقة حصلت. ١٨/٣/١٩٨٧ �� ٦٤١٤/  ٢ق/  ٣ش

 . “ يقت��ي ما ذالتخا. ف��ا الواردين

 

 األستخبارات مق��حات ع�� الرئاسة موافقة
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 ا�جمهور�ة رئاسة ا�� األستخبارات قدمت ذلك من أسبوع حوا�� �عد

 ذلكوك الطالبا�ي جالل مقرات من ضر��ا تق��ح ال�ي األهداف عن دراس��ا

 لكتابا �� ذلك ورد الضر�ة �� استخدامها تق��ح ال�ي الكيمياو�ة العوامل

 ا��“ أيضا الدوري صابر  قبل من املوقع ٢٥/٣/١٩٨٧ �� ٦٨٨٥/  ٢ق/ ٣ش

 كمكتاب . ا�خاص العتاد استخدام - املوضوع . السكرت�� - ا�جمهور�ة رئاسة

 و�تار�خ ك/  ٨٧٧/  ٢ج/ ٧ الفور  وع�� وال�خ��ي للغاية السري 

١٩/٣/١٩٨٧ 

 أدناه األهداف وانتخاب ايران عمالء مقرات تواجد اماكن دراسة تمت. ١

 األمن ع�� التواجد هذا وتأث��  ف��ا املعادي التواجد حجم ا�� إستنادا

 العتاد من املتيسرة واألم�انيات يتالئم بما الشمالية املنطقة �� الداخ��

 -:األطالق ووسائل ا�خاص

 ،باليسان قرى ( باليسان حوض منطقة �� ايران عمالء مقرات. أ

 - جوارقرنة العام قالطر� قرب ال�ائنة)  وسان وشيخ خ�ي ،توتمة

 … خليفان

)  وسيوسنان بلكجار  ،تكية( قرى  حوض �� ايران عمالء مقرات . ب

 … داغ قره لناحية التا�عة

 دو الع وأفراد ايران لعمالء املهمة املقرات من اعاله ال��ا املشار  األهداف . ٢

 ةنطقامل �� الداخ�� األمن ع�� يؤثر  ف��ا املعادي التواجد حجم وان األيرا�ي

 مواقع عن) ا�خاص للعتاد كأهداف( �افيا �عدا �عيدة و�� الشمالية

 �� لوقوعها العتاد هذا ألستخدام غ��ها من اك��  مالئمة و�عت��  قطعاتنا

 و�األم�ان الكيمياوي  العامل ابخرة ركود ع�� �ساعد منخفضة مناطق

 األنبو�ية القاذفات/  ا�جو�ة القوة( املتيسرة بالوسائل معا�ج��ا

 )…ليال سمتياتوال
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 ليفض ا�حاضر  الوقت �� ا�خاص العتاد من املتيسرة الكمية ملحدودية. ٣

 -:ادناه البديل�ن بأحد العمل

 ��ةالف هذه خالل املنتخبة للهدف�ن الضر�ة توجيھ :األول  البديل. أ

 ��ا إضافة)  الزار�ن عامل( ا�خاص العتاد من املتيسر  ثل�ي باستخدام

 يباملتبق واألحتفاظ)  ا�خردل عامل( ا�خاص العتاد من املتيسر  ثلث

 … العمليات قواطع �� الطارئة ل�حاالت

 اننيس شهر  منتصف ا�� الضر�ة تنفيذ تأجيل :الثا�ي البديل . ب

 وتحسن ا�خاص العتاد من ال�افية الكميات تيسر  و�ح�ن ١٩٨٧

 …  األنتاج موقف

 سبامنا ترونھ ماو  باألطالع التفضل ير��…  األول  بالبديل العمل نؤ�د. ٤

 “ … واعالمنا

 باستخدام الضر�ة توجيھ ع�� الرئاسة وافقت ذلك من أيام أر�عة �عد

 ٢٩/٣/١٩٨٧ بتار�خ ك/  ٩٦٥/  ٩٥٣ بالكتاب“ ا�خاص“ الكيمياوي  العتاد

 امدح من أيضا واملوقع العامة العسكر�ة األستخبارات مدير�ة ا�� واملوجھ

/  ٢ق/ ٣ش املرقم كتابكم . خاصا� العتاد استخدام/  م“ حمادي يوسف

 يتم ان ع�� الضر�ة توجيھ ع�� املوافقة حصلت. ٢٥/٣/١٩٨٧ �� ٦٨٨٥

 اذألتخ . فحسب املخر��ن ايذاء ليس القصد ان حيث…  النتيجة استثمار 

 .“ الضر�ةب املباشرة قبل واعالمنا ،املع�ي الفيلق مع و�التنسيق يقت��ي ما

 يجري  أن وارى .. �عم“ سكرت��ال كتاب ع�� الدوري صابر  هامش �ان

 .“ املسؤولة الدائرة باعتبارها ا�جيش أر�ان رئاسة مع التنسيق
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 الكيمياوي  العتاد باستخدام الضر�ة توجيھ ع�� الرئاسة موافقة
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 ا�جيش أر�ان رئاسة مع العسكر�ة األستخبارات تنسيق
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 ا�جيش أر�ان رئاسة مع العسكر�ة األستخبارات تنسيق
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 ةاملسؤول الدائرة مع العامة العسكر�ة االستخبارات مدير�ة قت�س ولذلك

 بكتا��ا ا�خاص العتاد استخدام موضوع حول  ا�جيش ار�ان رئاسة أي

  :ونصھ ١٩٨٧/اذار/٣١ ٧٣٧١ املرقم

 مع مدير�تنا تدرس بأن)  هللا حفظھ( القائد الرئيس السيد امر . ١“ 

 مقرات ضمن مي�يخ حرس لقواعد( مباغتة ضر�ة توجيھ األختصاصي�ن

 ايب تنفيذها وام�انية ا�خاص بالعتاد)  البارزا�ي لزمرة األول  الفرع مخر�ي

 . ) املدفعية - ا�جيش ط��ان - ا�جو�ة القوة( التالية الوسائل من

 األختصاصي�ن مع)  هللا حفظھ( القائد الرئيس السيد امر  دراسة تم. ٢

 -:ي�� ما واق��حنا

 زمرة مقرات ضمن خمي�ي حرس قواعد ع�� الضر�ة تنفيذ ارجاء . آ

 �طالشر  منطقة �� األهداف لوقوع املقبل حز�ران شهر  ح�ى البارزا�ي

 حتملامل التأث��  خارج األهداف اختيار  يفضل ال���ي - العرا�� ا�حدودي

 . ال��كية القرى  او  ال��كية ا�حدودية القطعات ع��

 راتمق باتجاه مماثلة محددة عمليات لتنفيذ بالتخطيط املباشرة . ب

 . ايران عمالء

 بدراسة مدير�تنا وقامت اعاله) ٢(�� املق��ح�ن ع�� املوافقة حصلت . ٣

 حجم ا�� استنادا ادناه األهداف وانتخاب ايران عمالء مقرات تواجد اماكن

 ةاملنطق �� الداخ�� األمن ع�� التواجد هذا وتأث��  ف��ا املعادي التواجد

 ووسائل ا�خاص العتاد من املتيسرة �انياتواألم يتالئم بما الشمالية

 -:األطالق
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 ،باليسان قرى (  باليسان حوض منطقة �� ايران عمالء مقرات . آ

 - جوارقرنة العام الطر�ق قرب ال�ائنة)  وسان شيخ ،خ�ي ،توتمة

 . خليفان

)  سيوسنان - بلكجار  -تكية( قرى  حوض �� ايران عمالء مقرات . ب

 . داغ قره لناحية التا�عة

 املقرات من اعاله)  ٣( املادة من)  ب-آ( �� ال��ا املشار  األهداف ان . ٤

 كأهداف( �افيا �عدا �عيدة و�� االيرا�ي العدو  وافراد ايران لعمالء املهمة

 خدامالست غ��ها من اك��  مالئمة و�عت��  قطعاتنا مواقع عن)  ا�خاص للعتاد

 العامل ابخرة ركود �ع� �ساعد منخفضة مناطق �� لوقوعها العتاد هذا

 لقاذفاتا - ا�جو�ة القوة( املتيسرة بالوسائل معا�ج��ا و�األم�ان الكيمياوي 

 ). ليال  والسمتيات األنبو�ية

 خالل اعاله) ٣( �� ال��ما املشار  للهدف�ن الضر�ة توجيھ مدير�تنا اق��حت . ٥

 ) الزار�ن عامل( ا�خاص العتاد من املتيسر  ثل�ي و�استخدام الف��ة هذه

 واألحتفاظ)  ا�خردل عامل( ا�خاص العتاد من املتيسر  ثلث ا�� اضافة

 .“ العمليات قواطع �� الطارئة ل�حاالت باملتبقي

 العسكر�ة األستخبارات كتاب ع�� بتعليقها أخرى  مرة الرئاسة أكدت

 يتم ال  وان الضر�ة نتيجة استثمار  يتم أن ع�� السابق ا�جيش أر�ان لرئاسة

 ةرئاس كتاب �� ورد كما استثمارها كيفية معرفة بلق الضر�ة تنفيذ

 ٢/٤/١٩٨٧ وتار�خ ك/٩٥٣/١٠١٦ املرقم ا�جيش ار�ان رئاسة ا�� ا�جمهور�ة

 واملؤرخ ٧٣٧١ املرقم العامة العسكر�ة االستخبارات مدير�ة لكتاب اشارة“

 . “ هانتائج استثمار  بكيفية اعالمنا قبل الضر�ة تنفذ ال . ١٩٨٧/اذار/٣١ ��
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 الضر�ة نتيجة استثمار  ع�� الرئاسة أكيدت

 كر�ةالعس األستخبارات مدير�ة ا�� السابق الرئاسة كتاب من ��خة ارسلت

 الثالثة الشعبة ا�� اال�عاز  الدوري صابر  املدير  هامش ف�ان ،“ للعلم“

 . “ �ستجد ما وعرض ملتا�عة“

 اتبار األستخ مدير�ة معاون  شبيب نايف وليد الثالثة الشعبة مدير  أعلم

 نم ستعد الضر�ة نتيجة استثمار  خطة أن لھ ا�عازها ع�� بناء العسكر�ة
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 ألول ا الفيلق قبل من وستعد)  بلكجار  ،تكية( حوض �� أالول  الفيلق قبل

 :٦/٤/١٩٨٧ املورخ كتابھ �� ورد كما)  باليسان( حوض �� وا�خامس

 ع�� ت�� السكر  - ا�جمهور�ة رئاسة موافقة حصلت مدير�تنا من بمق��ح . ١“

 حوض �� ايران عمالء مقرات ا�� ا�خاص بالعتاد ضر�ة توجيھ

 الطر�ق ع��) باليسان( وحوض داغ قره لناحية التا�عة)  بلكجار ،تكية(

 ةرئاس اعالم �عد اال  الضر�ة تنفيذ عدم وتنسب خليفان - جوارقرنة العام

 .استثمارها بكيفية السكرت��  - ا�جمهور�ة

 قاملرف ا�جيش ار�ان رئاسة بكتاب تنسب اعاله الرئاسة ألمر  استنادا . ٢

 -:ماي��) الينا وصورتھ ٥ وفل ١ فل( ا�� واملعنون 

 ار املش األماكن �� خمي�ي وحرس ايران عمالء ضرب �عمليات القيام. أ

 . ا�خاص العتاد من باألستفادة اعاله) ١( املادة �� ال��ا

 حوض �� الضر�ة استثمار  خطة بأعداد باعداد ١فل يقوم .ب

 ةز�ار  خالل ا�جيش أر�ان رئيس السيد أمام وعرضها)  بلكجار ،تكية(

 . ٨٧ نيسان ٩ يوم الفيلق ملقر  سيادتھ

 ايران عمالء مقر  لضرب املش��كة ا�خطة ٥ وفل ١فل قياد�ي �عد . ج

 . عل��ا للقرار  ا�جيش ار�ان رئاسة ا�� وترسل)  باليسان( حوض ��

 لتقديم ٨٧ نيسان ٧ يوم ١فل ا�� ا�خاص العتاد زمرة ترسل . د

 . املشورة

 “ . باألطالع التفضل ير�� . األجراءات سنتا�ع . ٣
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 ةضر� أول  توجيھ تم الضر�ة نتيجة استثمار  خطة أعداد من األن��اء �عد

  املحذورة القرى  ضد الكيمياوي  بالسالح
ً
 �لكجار و  باليسان لقرى  و�انت أمنيا

 .١٩٨٧ عام من نيسان ��

  أملحذورة القرى  من القر�ت�ن كال  �انت
ً
 �يالوط األتحاد حزب لسيطرة أمنيا

 حقوق  مراقبة منظمة كتاب حسب .. باليسان وادي ع�� الكردستا�ي

 . ١٩٨٧ نيسان ١٦ يوم هو  الضر�ة تار�خ �ان Human Rights Watch األ�سان

 

 وا�خامس االول  الفيلق�ن من ستعد الضر�ة استثمار  خطة
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 ا�� لوانق وم��ا املجاورة القرى  ا�� لقر�ت�نا س�ان هرب الضر�ة تنفيذ �عد

 ا�� ةاألمني ا�جهات قبل من نقلهم تم التا�� اليوم �� . رانيا �� مستشفى

 ر�يلا مستشفى ا�� وصولهم من قص��ة ف��ة و�عد ار�يل مستشفى طوارىء

 اءالنس سراح أطالق تم ..  ال�جن �� واودعوا املصاب�ن ع�� القبض ألقي

 كتاب حسب .. خليفان ناحية �� العراء �� بقذفهم وذلك عد� فيما واالطفال

 .ذلك �عد الرجال مص��  �عرف ال  املنظمة

  ،للقصف التا�� اليوم �� الكيمياو�ة الضر�ة استثمار  تم
ً
 طلبل تنفيذا

 يالوط� الدفاع جحافل قبل من القر�ت�ن هوجمت حيث ،تقدم كما الرئاسة

 .. تدم��ها وتم با�جيش املدعومة

 ،فھقص تأجيل العسكر�ة األستخبارات اق��حت الذي للهدف لنسبةبا أما

 طلب الذي األول  الهدف وهو ، الكردستا�ي الديمقراطي األتحاد مقر  أي

 ز�رانح �� قصف فقد ،رأينا كما الكيمياوي  بالسالح ضر�ھ دراسة الرئيس

 ١٩٨٧ عام من

 مدير  و�توقيع ٨٧ حز�ران من ا�خامس تار�خ يحمل كتاب �� ذلك ورد

 - ا�جمهور�ة رئاسة موافقة حصول  حول  مالحظة“ ونصھ الثالثة الشعبة

 املرفق كتابنا من)  ٢( املادة من) آ( الفقرة �� الوارد املق��ح ع�� السكرت�� 

 ضمن خمي�ي حرس قواعد ع�� ا�خاص بالعتاد الضر�ة ارجاء املتضمن و 

 . ٨٧ حز�ران شهر  ا�� البارزا�ي لزمرة األول  الفرع مقرات

 ا�خاص بالعتاد جدية ضر�ة توجيھ موضوع دراسة تمت حز�ران ٤ �� . ١

 ،زانبار  ،ز�وه( �� البارزا�ي لزمرة األول  الفرع مقرات وا�� القواعد تلك ا��

 نممثل� بحضور  التخطيط مدير�ة �� الدراسة وتمت)  رش ك�� ،رش �ا�ي

 والصنف مدير�تنا ،ا�جيش ط��ان ،التخطيط ،البحوث مركز  ضباط(  عن

 . كيمياو�ةال
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 الكردستا�ي الديمقراطي األتحاد مقر  قصف

 تؤ�د ولم ال��كية األرا��ي من قر��ا مالحظة مع ز�وه قر�ة ضرب تأييد تم . ٢

 ،ازا��ا املؤشرة لألسباب ادناه األهداف ضرب

  . ال��كية األرا��ي من قر��ا - رش �ا�ي. آ

 . كو�تا جبل �� قطعاتنا من قر��ا - رش ك�� . ب

 ةصغ��  مجموعات ش�ل ع�� خمي�ي وحرس املخر��ن قوة لتوزيع ارزانب . ـج

 .“ مالئما هدفا �ش�لون  ال  وا��م بارزان حوض قرى  عموم ��
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 األستخبارات كتاب �� ورد الضر�ة تلك ونتائج ز�وه قر�ة ضرب تار�خ

 توجيھ تم“ فيھ ورد والذي ١٩٨٧ حز�ران ١٠ �� ١٢٧٠٣ املرقم العسكر�ة

 طقةمن �� البارزا�ي لزمرة األول  الفرع مقر  ا�� ا�خاص بالعتاد جو�ة ضر�ة

 بالقرب يتواجد وال�ي دهوك محافظة/  العمادية شرق  شمال أل�ائنة ز�وه

 �العرا� الشيو�� ا�حزب لزمرة) ��دينان قاطع( الشما�� القاطع مقر  م��ا

 .مصاب ١٠٠ و  قتيل ٣١ خسائرهم وان مؤثرة الضر�ة و�انت العميل

 بحس العمالء مقرات �افة فشملت الكيمياوي  بالسالح الضر�ات �عددت

 �� ١٣٧٤ املرقم الدفاع وزارة ديوان كتاب �� ورد كما الدفاع وز�ر  طلب

 ماجاء ع�� املس�حة للقوات العام القائد نائب السيد أطلع“ ١/٥/١٩٨٧

 افة� تضرب ي�� ما و�سب العامة العسكر�ة األستخبارات مدير�ة برسالة

 “.املدى ضمن األس�حة و�ل وا�خاص التقليدي ا�جو  سالح� العمالء مقرات

 ملرقما العسكر�ة األستخبارات مدير�ة كتاب �� ورد األمر  ذلك ع�� بناء ور�ما

 ضر�ة توجيھ تم ١٩٨٧ أيلول  ٣ يوم ١٦٠٠ الساعة ��“ ٨/٩/١٩٨٧ �� ١٩٣٣٠

 زمرة مقرات من ثالث ع��) ا�خاص العتاد استخدام( باملدفعية مركزة

 زمرةال مقر  بضم��ا مكرون ب��ه دو�ان العام ا�خط شرق  ال�ائنة يرانا عمالء

 تھزمر  قيادة من و�عض الطالبا�ي جالل املجرم فيھ يتواجد الذي املذكورة

  ايران زمرة عمالء من مصاب ١٢ و  قتيل�ن خسائرهم و�انت
ً
 عدد ع�� فضال

  .“ للمقرات املجاورة القرى  واها�� مخر���م من وا�جر�� القت�� من

 من و أ األستخبارات قبل من تدو�نھ تم الكيمياوي  بالسالح الضر�ة نتائج

 نظومةم ا�� برقية �� بلكجار  قر�ة ضر�ة نتيجة وردت فقد األمن أجهزة قبل

 أر�ع سقطت“ ٢٥/٥/١٩٨٧ �� ١٥٩٦٥ بالعدد الشرقية املنطقة استخبارات

 ثحي نأال  �حد الثالثة و�قيت فقط م��ا واحدة انفجرت كيمياو�ة قنابر 

 �� معا�ج��ن وتم أعي��ن بتدمع القر�ة �ساء من الر�عة االصابات �انت

 .“ بلكجار مستشفى
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 ١٩٣٣٠ املرقم العسكر�ة األستخبارات مدير�ة كتاب
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 كيمياو�ة ضر�ة نتائج

 نأم مدير�ة كتاب �� الكيمياوي  بالسالح أخرى  قرى  قصف نتائج ووردت

 بتار�خ“ حيث ١١/٦/١٩٨٧ ار�خبت ٤٩٤٧/  ٢ س ش العدد ار�يل محافظة

 علياال و��� وكندور  وتاليتان مل�ان قرى  بضرب طائراتنا قامت ٢٧/٥/١٩٨٧

 ونتيجة التخر�ب زمر  ف��ا يتواجد ال�ي خليفان لناحية التا�عة السف�� و���

 هللاعبد مصطفى املجرم شقيق هللا عبد عمر  الر�و  بالعمى أصيب القصف

. خ��ةاأل  الف��ة �� املخر��ن جانب ا�� تحقال الذي وط�ي دفاع ٨٨ ف مستشار 

 نتيجة بصرهم �خص ٣٠ بحدود فقد كما املخر��ن من عدد قتل كما
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 دءالب قبل الكيمياوي  السالح استخدام تم سبق مما تب�ن كما .“ القصف

 يھف نفذت الذي الوقت نفس �� ذلك تم ، سنة بحوا�� األنفال �عمليات

 ��ا العمليات تلك خالل استخدامھ ستمر وا ، القرى  تدم��  أو  تجميع عملية

 .األنفال بخاتمة ان��ت أن

 

 للع�ى مسبب قصف
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 و ةبالمدفعي واخرى فترة بين خاصة ضربات الفيالق قيادات تعد"
 هذا ضمن يتواجد ممكن اكبرعدد لقتل الطائرات و السمتيات

 “ .اعالمنا و“ نهارا“ و ليال االوقات جميع وخالل المحرمات

 مكتب كتاب من) ٤( ةالفقر
  ٤٠٠٨ المرقم الشمال تنظيم

 ۱٩۸۷/ ٦/ ۲۰ في
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 السالح استخدام عملية ،السلسلة هذه من السابق ا�جزء �� عرضنا كما

  أملحذورة القرى  ضد الكيمياوي 
ً
 لكن ١٩٨٧ عام من نيسان �� ابتدأت أمنيا

 وقدر  وال�ي ١٩٨٨ عام من اذار  �� حلبجة مدينة ضد �ان لھ استخدام أشهر 

  . العام ذلك �� �سمة ٦٠٬٠٠٠ – ٤٠٬٠٠٠ بحوا�� س�ا��ا عدد

 ��“ عشقان �ا�ي محلة“ املدينة من قلع“ أو از�ل قد بالذكرأنھ ا�جدير  من

 ورد ال�ي ١٤/٥/١٩٨٧ �� ٢٨٥٨ حلبجة أمن برقية �� ورد كما ١٩٨٧ عام

 داملجي حسن ع�� الرفيق من با�عاز  األول  الفيلق قائد السيد أمر “ ف��ا

 األمن ودائرة ا�حز�ية املنظمة من التأكد �عد املدني�ن ا�جر�� اعدام

 التالشف من واالستفادة للسلطة مناوئ��م األستخبارات ومركز  والشرطة

 جهاز  قبل من تجمع أي ومعا�جة. عشقان �ا�ي محلة لقلع والبلدوزرات

 أي وتدم�� . أخر أشعار  وح�ى أالن من التجول  ومنع.وا�جيش والشرطة األمن

 .“ نار م��ا تصدر  والبلدوزرات بالدبابات دار 

 

 عشقان �ا�ي محلة قلع

۹٦۹ 
 



 واستطاعت ١٦/٣/١٩٨٨ �� حلبجة قاطع األيرانية القوات هاجمت

 الكردستا�ي األتحاد حزب من البيشمركة قوات من بمساعدة ال��ا الدخول 

 ربا�ح“ كتاب �� ورد ولقد كردستان �� األسالمية ا�حركة بيشمركة ومن

 لدخ والذي البوسعيد لن�ار “ عسكر�ة سياسية دراسة :اإليرانية راقيةالع

  بالكيمياوي  قصفها من يوم �عد حلبجة مدينة
ً
 ذكر حيث حدث ملا سردا

 ال�جوم بدأ الليل منتصف �عد الثانية الساعة و�� ١٦/٣/١٩٨٨ ليلة ��“

 ا�خط �ل ع�� السيطرة �عدها تم خفيفة معارك ودارت القاطع �ل ع��

 .. كب��ة الطرف�ن خسائر  تكن ولم األمامي ��الدفا

 اتجاهب العمليات قاطع شمال �� املقام الوحيد ا�جسر  ع��  االيرانيون  وتدفق

 القوات وصلت ح�ى السهل ع��  املعارك واستمرت العراقية األرا��ي

 القوات استطاعت فقد الوسط �� أما صادق سيد منطقة ا�� األيرانية

 د�ع حلبجة مدينة ا�� الصباح مع الدخول  بدر  تقوا راسها وع�� األيرانية

 مدرعات ستة من تتالف �انت ال�ي املقابل ال�جوم قوة ع�� قضت أن

 .الباقون  وفر  احداها اصيبت

 أغل��ا وان خاصة الداخلة بالقوات مرحب�ن حلبجة مدينة أها�� خرج ولقد

 ب��حيال شعارات مرددين الساحات �� تجمعوا األها�� أن بل العراقي�ن من

 .العرا�� بالنظام منددين

 تملك تكن ولم ا�جو  ضد سالح أي أست�حاب الداخلة القوات �ستطع لم

 ركاملعا �� االيران�ن وكعادة الكتف ع�� املحمولة س��يال  صوار�خ ح�ى

 عتض فرقة �ل �انت حيث املوجودة األس�حة ع�� استولوا فقد السابقة

 �انتو  ا�خلف ا�� ��حبھ ثم عليھ �ستو�� سالح �ل ع�� ا�خاصة شار��ا

 بدأت الض�� وعند �حبت ال�ي األس�حة ضمن الطائرات مقاومة أس�حة

 نم �شكيالت أر�عة حلقت ولقد املدينة ع�� غارا��ا العراقية الطائرات

 بالقنابل املدينة وضر�ت طائرات أر�عة �شكيلة �ل تضم الطائرات
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  الضرب �ان. األعتيادية
ً
 صدرت فقد جوي  دفاع وجود ولعدم عشوائيا

  باخال��ا املدينة دخلوا الذين ا�جنود ا�� األوامر 
ً
 بالا�ج نحو  والصعود فورا

 .الشرقية

 دخان وتصاعد بالقصف أخرى  طائرات بدأت القصف من ساعة �عد

 �ةكيماو  مواد تحوي  املرة هذه القنابل �انت. .. األنفجار  �عد كثيف أبيض

 ومن مذعور�ن األها�� رجخ. املدينة أنحاء معظم �� سقطت وقد قاتلة

 �� ماتوا فقد األخرون أما لف��ة املوت من نجا فقد ا�جبل �سلق أستطاع

 ل�يا املأساو�ة املناظر  �انت األها�� ع�� القاتل الذعر  استو�� وقد أماك��م

 يحملن األمهات ترى  وكنت. .. م�ان �ل �� تحملها األ�سان �ستطيع ال 

 طر�قهم يجدوا أن �ستطيعون  ال  واخر�ن أعي��م عميت الذين أطفالهن

 .ملدينةا أطراف �� �انوا بل القصف مركز  �� يكونوا لم واولئك العمى �سبب

 السلسلة ع��  طر�ق أال  هناك يكن ولم بالهرب املجاورة القرى  و�دات

 .فوقھ جسر  نصب تم الذي س��وان ��ر  ا�� ينحدر  ا�جبلية

 الذي الطر�ق متدادا ع�� أخرى  مرة بالكيماوي  ضر��ا الطائرات عاودت

 همدت وهكذا املدينة خارج األخرى  الطرق  وكذلك للهرب األها�� استخدمھ

  املدينة
ً
 وقد حدث ما الرى  حلبجة داخل ا�� ذهبت التا�� اليوم ��. تماما

  وضعت
ً
 نم املؤدي الطر�ق طول  وع�� �سبية حماية يؤمن وج�ي ع�� قناعا

 من يوجد وال  الطر�ق �ع� ملقاة ا�جثث مئات شاهدت حلبجة- عنب قر�ة

 ��ع تدوس ألليل خالل �انت العسكر�ة ال�جالت أن ح�ى يز�حها أو  يحملها

 .ا�جثث هذه

 ةقر� �� .. الطيور  وح�ى وا�حيوانات الناس .. ا�حياة فقد قد ��يء �ل �ان

  شاهدت عنب
ً
 اها�� بقية عن سألتھ ينوح وهو  عمره من السبع�ن �� رجال

 ملاو  القصف بدأ عندما ا�جبل �� يحتطب قر�ةال خارج �ان أنھ قال القر�ة

  هو  وتأثر  السام الغاز  قتلهم وقد عائلتھ �ل شاهد القر�ة ا�� عاد
ً
 نم أيضا
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 طور�ةاألس �املدينة �انت حلبجة ا�� دخلنا وعندما البصر  وفقد الغاز  بقايا

 ل�يا حال��م ع�� أهلها و�قي �حرت وال�ي ع��ا يحدثونا أجدادنا �ان ال�ي

 مهيئ�� ع�� وماتوا الطعام مائدة حول  تجمعت عائالت شاهدت ل��ا،ع �انوا

  النقود صندوق  الزال الد�اك�ن وا�حاب
ً
 يمسك الزال واملش��ي  مفتوحا

 �ان قوة وال  لهم حول  ال  الذين األطفال مشاهدة مايؤلم أشد �ان. بضاعتھ

 .“األثنان مات وقد أمھ ثدي من يرضع يزال ال  احدهم

 بالسالح حلبجة قصف عن العراقي�ن الضباط كبار  من ثالثة كتب

 قالم �� وذلك النقيب جودت الطيار  العميد هو  األول  الضابط، الكيمياوي 

 ��ا�حقو مجلة ��“ األ�سانية ضد وا�جرائم العراقية ا�جو�ة القوة“ عنوانھ

 صدام أعطى“ فيھ ورد حيث ٢٠٠١ عام من حز�ران �� م��ا الرا�ع العدد

 ل�يا حلبجة مدينة لضرب الكيمياو�ة األس�حة تخدامباس) الشفهية أوامره(

. صفالق عمليات �� طائرة ستون  شاركت وقد. الفاو �عد األيرانيون  احتلها

 ئراتطا أر�ع �ل و�انت الكيمياو�ة املواد من اطنانا تحمل �انت طائرة و�ل

 نأ تماما �عرف صدام و�ان. نفسها املدينة ع�� بالتتا�ع باالغارة تقوم

 .“ باملدني�ن مأهولة املدينة

 العرا�� ا�جيش قبل من حلبجة قصف عن كتب الذي الثا�ي الضابط

 البوابة حطام“ كتابھ �� ورد حيث السامرائي وفيق الركن فهواللواء

 ،اذار/ مارس ١١ يوم ح�ى وهناك هنا املعارك استمرت“ ي�� ما“ الشرقية

 . يةالسليمان رق ش حلبجة قاطع �� ال�جوم �� األيرانية القوات شرعت ح�ن

 و�ل أر��ي �جوم طائرة ٥٠ فقامت القصبة هذه احتالل ا�� القتال وتطور 

 حلبجة ع�� بال�جوم كيماو�ة �لغ ٥٠٠ زنة قنابل بار�ع محملة م��ا طائرة

 .“ �خص األلف خمسة املدني�ن من وابيد ١٦/٣/١٩٨٨ يوم

 أن لقب( كتابھ �� ا�حمدا�ي مجيد رعد الركن الفر�ق، الثالث الضابط أما 

 يقول  حيث السابقت�ن للروايت�ن مغايرة رواية �سرد فهو ،) التار�خ �غادرنا
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 ��املظ اللواء زائد حلبجة مدينة �� التوغل من األيرانية ٨٤ الفرقة تمكنت“

 مث حلبجة مدينة ع�� املشرفة شم��ان مرتفعات مهاجمة ��دف األيرا�ي

 حرسا� ع�� املشرف فقاد . صادق سيد مفرق  ع��  السليمانية نحو  األندفاع

 من عدد ع�� فيھ مسيطر  مقر  خالل من �امل حس�ن اللواء ا�جمهوري

 اوي الكيمي والصنف ،)س العميد( املدفعية كأمري  االختصاصي�ن الضباط

 تتألف خاصة مدفعية قوة ا�جمهوري ا�حرس لقوات) ح الركن العقيد(

 بصوار�خ ةمحمل ١٣٤ صوار�خ راجمات كتيبة م��ا مدفعية كتائب ست من

 الفرقة فضر�ت ،.م.ر املقدم أمرها ١٨ صقر  نوع كيمياو�ة رؤوس ذات

، كب��ة خسائر  فتكبدت صاروخا ٧٢٠و املقذوفات باالف األيرانية
ً
 مما جدا

 .“ ايران داخل ا�� واال��حاب ،املنطقة اخالء ا�� اضطرها

 لمق يكمل بال�جوم املقصودة �� �انت أ��ا ع�� حلبجة يذكر  لم وان وهو 
ً
 ال

 حصل مما جزء يتحملون  حلبجة اها�� أن ا�� و�لمح حصل ما فداحة من

 نم باك��  تقدر  خسائر  وقعت األسف مع أنھ أال “ فيقول  لها مغادر��م لعدم

 مسك�� أماكن �غادروا لم الذين األكراد املواطن�ن صفوف �� �حية ١٥٠

  فقتلوا هناك
ً
 قد حلبجة س�ان معظم فيھ �ان الذي الوقت �� ،عرضا

 .“ العمليات بدء منذ غادروها

 ةمدين ضد ا�جيش قبل من ا�خاص العتاد استخدام ا�� �ش��  وثيقة توجد

 املنطقة استخبارات منظومة تقر�ر  من جزء �� الوثيقة وتلك حلبجة

 السا�عة الصفحة �� ورد حيث ٢/٤/١٩٨٨ بتار�خ ١ ق/٣ ش املرقم الشرقية

 تادبالع حلبجة بضرب عاتناقط لقيام التا�� اليوم ��- سا�عا“ منھ عشر 

) يالفار�� النظام وزراء رئيس( موسوي  حس�ن م��  املدعو  ال��ا وصل ا�خاص

 ردستانك �� األسالمية ل�حركة العسكري  املسؤول ع�� مال  املجرم و��حبتھ

 باوه ا�� املنطقة ز�ارة �عد ا�جميع وعاد وايطاليا فر�سا من �حفي�ن ومعھ

 .“ األيرانية
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 حلبجة
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 او�ةالكيمي الضر�ة نتائج ا�� �ش�� ك وثيقة ثانية عن قصف حلبجة وهنا

 منظومة كتاب حلبجة و�� بقصف ايران الوثيقة ت��م وال  حلبجة ضد

 اذار  ٢٥ بتأر�خ ١/٣٥٥٢ ق/ ٣ ش/ العدد الشرقية املنطقة استخبارات

 �يال املعلومات ي�� وفيما �اوه بمصدرنا اللقاء تم ٨٨ اذار  ٢٤ بتأر�خ ١٩٨٨

 �� يتواجد �ان املذكور  املصدر  -١:بھ اللقاء خالل منھ لصناهاأستخ

 قتل فقد واطرافها حلبجة ع�� الكيمياو�ة الضر�ة نتيجة -٢.حلبجة

 ما واصيب قتل وكذلك والبسيج ا�حرس من مس�ح ١٢٠٠ حوا�� واصيب

 .حلبجة منطقة أها�� من ١٥٠٠ يقارب
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 لذلك ،كما�ح ع�� ةاملطلق لسيطرتھ نتيجة بصفاتھ الرئيس سلطة تطبعت

 نم ال��ا الوصول  يمكن ال�خصية صفاتھ استنتاج أن القول  املمكن من

 حلبجة قصف ،بالذات الفعل هذا من. السلطة �� �ان عندما افعالھ خالل

 هذال سابقة سنوات عشرة بحوا�� قولھ مع�ى نفهم أن يمكن ،بالكيمياوي 

 ،عددهم �ان همام الثورة ضد يقف من رؤوس قطع ع�� القدرة بلھ الفعل

 مع أما لوقوفهم العقاب �ستحقون  خونة �انوا بنظره حلبجة فس�ان

 �مة� و�� املدينة دخولهم عند لهم مجا����م لعدم األقل ع�� أو  االيراني�ن

  العدامهم نظره �� �افية
ً
 الدافع �ان وإن . عددهم �ان مهما ، جميعا

 و ل ح�ى ثمن بأي األيرا�ي ال�جوم اليقاف هو  بالكيمياوي  حلبجة لقصف

 افهن ، السالح هذا الستخدام نتيجة ،باملدني�ن هائلة خسائر  وقوع �ان

 لقتل اك��اث عدم و�� القسوة عدا أخرى  سمة بتجسد القول  ممكن

 هدف تحقيق ألجل تفاصيل مجرد �انوا حيث البشر  من األالف ولعذاب

 .�عد فيما أخرى  مرة النقطة لهذه وسنعود. لھ �س��
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 بعض انوك الشمال، لشؤون العليا اللجنة في جرت التي اقشاتالمن في"
 اليةالقت العمليات استعراض خالل حاضرين، القيادة أعضاء من الرفاق
: قال البعض .. )انتصاراتنا؟ اعظم أالن حتى تكمن أين( :هو سؤاال وجهنا

. لمعروفةا الخطة وفق بك علي كلي مضيق عبور في انتصارهو أعظم أن
 واحد جندي يطلق لم أالن حتى أنه هو انتصار أعظم انما ال،: اقلن ولكننا

 ندقيتهب ويرفع عتاده ينفد حينما المقابل الخندق من فرد على الرصاص
 خالل أمرأة عرض ينتهك لم أالن حتى انتصار وأعظم للتسليم،

 لتيا النهب حوادث تكرر لم أنه هو انتصار واعظم القتالية، العمليات
 سلمي من فان الدماء رغم أنه هو انتصار واعظم سابق،ال في تجري كانت
 لم شيئا أنوك واحد اناء في الجندي مع ليأكل يأتي عتاده نفاد بعد نفسه

 "يحدث

 حسين صدام
  خندقان أم واحد خندق
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 �األو� املرحلت�ن دمرت أن �عد، السلسلة هذه من سابق جزء �� قلنا كما

 البد �ان ، ١٩٨٧ عام �� الدولة سيطرة من قر�بة �انت ال�ي القرى  والثانية

 اكم اساسها وال�ي املخر��ن �شاط حسم مهمة اكمال هدفها خطة وضع من

 وتحر�م البشر  من كردستان أرا��ي من شاسعة مساحات اخالء سابقا قلنا

 كمالا املس�حة، الكردية ل�حركة ا�حياة عصب اعت��ت لكو��ا ف��ا العيش

 �� �انت وال�ي أمنيا املحذورة القرى  من تبقى ما ازالة تطلب املهمة تلك

 اتعملي �� �انت ا�خطة تلك.الكردي�ن ا�حز��ن سيطرة تحت الوقت ذلك

 وجود ع�� القضاء و�� عسكر�ة مهمة األو�� مهم��ا �انت ال�ي األنفال

 ا�خدمة من والهار��ن املعارض�ن من ��م ألتحق ومن الكردي�ن ا�حز��ن

 لثالثةا املرحلة �ان أنھ ع�� اعتباره يمكن ما �� يةالثان واملهمة العسكر�ة

 �� مص أما ،أمنيا املحذورة القرى  من تبقى ما وازالة تدم��  أي ،القرى  لتجميع

 ناملرحلت� س�ان عن مص��هم اختلف فقد املدني�ن من القرى  تلك س�ان

 كر�ةالعس العمليات أثناء م��م قسم قتل فقد ،القرى  لتجميع السباقت�ن

 سراحھ أطلق أخر  وقسم ا�حجز  من ف��ة �عد اعدامھ ليتم حجز  ر أخ وقسم

 قرى ال تجميع مرحل�ي �� �املرحل�ن أيضا الزم سراحھ أطلق من. �عد فيما

 . السكنية املجمعات �� بالسكن

 امع من شباط �� ��ا الشروع تم األو�� االنفال عملية خطة وضعت أن �عد

 نم الشرقية الشمالية �جهةا �� منطقة �� العملية تلك دارت حيث ١٩٨٨

 الشمال من تحدها االرض من رقعة �� دارت و�التحديد العراقية، االرا��ي

 ر�زان جمي وادي الغرب ومن السليمانية مدينة ا�جنوب ومن دو�ان بح��ة

 ).املرفقة ا�خر�طة أنظر ( األيرانية ا�حدود الشرق  ومن

 الوط�ي حاداألت حزب لسيطرة خاضعا �ان املنطقة تلك من كب��  جزء

 ياغ قر�ة �� �انت ا�حزب قيادة حيث ،الطالبا�ي جالل بزعامة الكردستا�ي

  ف�انت بر�لو  قر�ة أما سر�لو  قر�ة �� اذاعتھ و  سمر 
ً
 .�حزبا لذلك أخر  مركزا
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 ح�ىو  ،شماال بنكرد قر�ة من عسكري  بحزام املنطقة بتطو�ق ال�جوم ابتدأ

  ماوت قر�ة
ً
 والقوة بالراجمات مهيديالت القصف بدا ذلك �عد ،جنو�ا

 البيشمركة من ومقاومة حصار  �عد ، املهاجمة القوة أستطاعت ا�جو�ة،

 ومي �� و�ر�لو  سر�لو  ��“ التمرد“ مقر احتالل من ،اسابيع ثالثة دامت

١٨/٣/١٩٨٨ . 

 االنفال عملية عن ١٩/٣/١٩٨٨ �� املؤرخة الثورة جر�دة أفتتاحية �� ورد

 بدر  وقوات البطل األول  الوط�ي الدفاع فلجحا قوات أن“ ي�� ما االو��

 اعالدف وافواج الظافرة املعتصم وقوات ال�جاعة القعقاع وقوات الباسلة

 قواتنا اندفعت حيث ،)انفال( عملية أمس نفذت قد املقتدرة الوط�ي

 للنظام العميل الطالبا�ي جالل ا�خائن يقوده الذي التمرد مقر  ملهاجمة

 ملناطقوا وز�وه و�ر�لو  سر�لو  منطقة �� وذلك،كرادواال العرب عدو  ،األيرا�ي

 من الواحدة الساعة و�� .. السليمانية محافظة ضمن والوعرة ا�جبلية

 ��ع القبض والقاء التمرد مقر  احتالل من الباسلة قواتنا تمكنت أمس ظهر 

 هرب من م��م وهرب قتل من م��م قتل أن �عد وا�خونة الضال�ن من أعداد

“. 
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 الثورة جر�دة أفتتاحية

 الرئيس ا�� أحمد هاشم سلطان اللواء انذاك األول  الفيلق قائد وابرق 

 املشاركة القطعات انتصار  إليكم أزف“ ف��ا ورد ١٩/٣/١٩٨٨ بتار�خ برقية

 ��عا� هللا �عون  تم حيث ايران عمالء �عض فلول  ع�� األنفال عملية ��

 مر ق – موالن – ز�وة ، بر�لو ، سر�لو(  املناطق �� املخر��ن مقرات تدم�� 

)  قزلر  – سمر ياغ - جوخماخ – ياخان – جاالو – هلدن – تو �ا�ي – خان

 سيةالقاد أبناء ال�جعان رجالك قبل من ��ا املحيطة واملرتفعات واملناطق

 نتس�يبم املتمثلة الكردي شعبنا أبناء من والغيارى  العسكر�ة القطعات من
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 ةا�حثال هذه يجتثوا أن إال  أنفسهم �ع� آلوا الذين الوط�ي الدفاع أفواج

 م��م أعداد قتل تم حيث الوطن أرض لتدنيس األجن�ي مع �عاونت ال�ي

 تيالءاالس وتم أسيادهم باتجاه هار��ن بالفرار  الذوا الذين االخر�ن ومطاردة

 والتجه��ات واملعدات األس�حة من وأعداد للعمالء االذاعة أجهزة ع��

 الاألبط جنودكم قاتل لقد هللا حفظكم لقائدا الرئيس سيدي. وال�جالت

 والهندسة ا�جيش وط��ان واملدفعية والدروع املشاة رجال منتس�ي من

 األول  الوط�ي الدفاع جحفل قوات قيادة منتس�ي من االخرى  والصنوف

 و�تعاون  املعتصم قوات وقيادة القعقاع قوات وقيادة بدر  قوات وقيادة

 لالبط ا�خامس الفيلق وقيادة البطل ألول ا الفيلق قيادة من تام واسناد

 والسيد املس�حة للقوات العام القائد نائب السيد من مباشر  و�توجيھ

 ومشاركة املس�حة للقوات العامة القيادة وأعضاء ا�جيش أر�ان رئيس

 ناعراق �خدمة ا�جميع هللا وفق. العسكري  الرشيد لفرع ا�حز�ي التنظيم

 ذهه رؤوس ع�� بالطرق  االستمرار  ع�� كمو�عاهد الفذة بقيادتكم ا�حبيب

 . “ ا�حق صوت ا�� �عود ح�ى الضالة الفئة

 

 أحمد هاشم سلطان اللواء انذاك األول  الفيلق قائد برقية 
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 الهز�مة ا�حاق قلنا كما و�� لھ املوجزة األو�� املهمة ا�جيش اتمام �عد

 تلك قرى  تدم��  أو  ازالة و�� األخرى  املهمة انجاز  تم األكراد، باملقاتل�ن

 .�وهوز  هلدن مالومة، بنكرد، ،سمر ياغ، بر�لو، سر�لو م��ا و�انت املنطقة

 تلك س�ان أما ،شماال ا�حزب بيشمركھ أ��حبت مقرا��م احتالل �عد

 �� قتل من عدا. ايران ا�� الهرب اغل��م استطاع فقد املدني�ن من القرى 

 قارنةم األو�� األنفال �� فقد قد املدني�ن من قليال  عددا أن يبدو  ،املعارك

 ��ا لهرو��م م��م املفقودين �سبة قلة سبب ويعود ، الالحقة بالعمليات

 .العسكر�ة العمليات بدء عند ايران

قد من
ُ
قد فقد املنطقة تلك من ف

ُ
 عض� ذكر  حيث ،العملية تلك ان��اء �عد ف

 محكمة و�� األ�سان حقوق  مراقبة منظمة كتاب �� القرى  تلك أها��

  يكن لم عفو  عن أعلنت الدولة أن ،نفالاأل 
ً
 أها�� من عاد ومن ،حقيقيا

  .األنفال �حايا من �االخر�ن واختفى عليھ القبض ألقي القرى  تلك

 للقوات العامة للقيادة اجتماع عقد األو�� االنفال عملية ان��اء �عد

 املعركة تلك من والدروس الع�� “ مناقشة فيھ دارت ١٩/٣/١٩٨٨ �� املس�حة

 ر الس أمانة مكتب كتاب �� ورد كما القادمة للعمليات التخطيط وكذلك“

 أمر “ ٢٠/٣/١٩٨٨ بتار�خ ١٣/١٧٧/آ املرقم املس�حة للقوات العامة للقيادة

 بما ١٩٨٨ اذار  ١٩ السبت يوم املس�حة للقوات العام القائد الرئيس السيد

 األنفال ملياتع قاطع �� املطلو�ة بال��تيبات اآلن منذ التفك��  يجب -١ ي��

 �ا� نحتاج وقد ،ف��ا املخر��ن تواجد يتكرر  ال  ل�ي ،الصيف حلول  عند

 هذه من السادس ا�جزء �� عرضنا وكما. “ بديلة أو  اضافية قطعات

 مصدرها ١٩٨٧ عام الكيمياوي  السالح استخدام فكرة �انت السلسلة

 فسن �� ورد كما استخدامھ كيفية عل��م اق��ح األنفال بدء وعند الرئيس

 يجب. .. األنفال عملية قاطع و�� در�ندخان شر�� قاطع ��“ الكتاب

 وعدم ،جو�ة وقوة مدفعية ،بالنار واملخر��ن العدو  بضرب األستمرار 
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 اصا�خ العتاد ضرب يفضل. األنفاس التقاط أو  لالستقرار  فرصة اعطاءهم

  باملدفعية
ً
 عتاد اتبضر� املدفعية ضر�ات تطعيم أو  ،مباغت �ش�ل أما ،ليال

 . “ خاص

 

 والدروس الع��  -املس�حة  للقوات العامة للقيادة السر  أمانة مكتب كتاب
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 العامة القيادة اجتماع من أيام ثالثة و�عد املطلو�ة ا�خطط اقرار  �عد

 منطقة جنوب تقع منطقة �� الثانية األنفال عملية ابتدأت املس�حة للقوات

 ، �ا� املحيطة والقرى  داغ قره منطقة �� و�التحديد األو�� األنفال عملية

 ببح��ة ا�جنوب ومن زرده �لھ بجبل الشمال من املنطقة تلك وتحد

- در�نديخان بطر�ق الشرق  ومن كرميان �سهل الغرب ومن در�نديخان

 ).املرفقة ا�خر�طة أنظر . (سليمانية

 

 التقليدي بالسالح عنيف بقصف ، اذار ٢٢/٢٣ ليلة العملية هذه ابتدأت 

 نانسيوسي قر�ة �انت بالكيمياوي  قصفت ال�ي القرى  أو�� ،اوي والكيمي

 ط�يالو  األتحاد عناصرحزب ف��ا وتواجد املنطقة تلك �� القرى  أك��  و��

 �عد. الشيو�� ا�حزب عناصرمن أيضا ف��ا تواجد وكذلك ،الكردستا�ي

 .دو�ان ، جافران تكية، بلكجار، قرى  الكيمياوي  القصف شمل ذلك

 مةمنظو  كتاب �� ورد الكيمياوي  بالسالح القرى  لكت من �عض قصف عن

 بتار�خ ٤٠٤/  صدام قادسية/  ٣ ق املرقم الشرقية املنطقة استخبارات
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 زمر  مقرات بقصف طائراتنا قامت أذار  شهر  خالل“ ي�� ما ١٩٨٨/ ٢٦/٦

 ٥٠ قتل ��اع نتج كيمياو�ة ضر�ة وتوجيھ و�لكجار  سيوان قر��ي �� التخر�ب

 .“ أخر بمخر  ٢٠ وجرح مخرب

 

 الكيمياوي  بالسالح القرى  تلك من �عض قصف
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 املنطقة محاورع�� أر�عة من ال��ي  ال�جوم ابتدأ القصف ذلك �عد

 وجحافل ا�جيش من تألفت بقوات، ودر�نديخان داغ قره ب�ن املحصورة

 .ز�ي خليل اياد اللواء و�أمرة الوط�ي الدفاع

 ددع لقلة األو�� األنفال ةعملي الق��ا �ال�ي مقاومة القوات تلك تلَق  لم

  لتوجھ وذلك البيشمركة مقات��
ً
 و�ر�لو  سر�لو  قرى  ا�� م��م اعدادا

 �عد يةالثان األنفال فان��ت األو�� األنفال عملية �� القتال �� للمساهمة

 .١٩٨٨ عام من نيسان ١ يوم �� ذلك و�ان بداي��ا من أسبوع

 كقرى  ،����ا �عد طقةاملن قرى  تدم��  تم فقد األو�� األنفال وكعملية

 . قلعھ عمر  بلكجار، جافران، ،تكية كوشك، ،دو�ان داغ، قره ،سيوسنان

  اتجهت مجموعة ،باتجاه�ن القرى  تلك س�ان من نجا من هرب
ً
 نحو  شماال

  اتجهت أخرى  ومجموعة القر�بة، واملجمعات السليمانية مدينة
ً
 جنو�ا

 ،�اجنو  اتجهت ل�يا املجموعة من كب��ة �سبة اختفت. كرميان نحومنطقة

 السلطة لها سمحت فقد السليمانية نحو  اتجهت ال�ي املجموعة أما

  يدم لم ا�حال ذلك لكن. ال��ا بالذهاب
ً
 من �عليمات صدرت حيث طو�ال

 ذورةاملح القرى  من تن�ح ال�ي العوائل ع�� بالقبض الشمال تنظيم مكتب

 ١٠/٤/١٩٨٨ �� ٤١٣ املرقمة الشمال تنظيم مكتب برقية �� ورد كما ًأمنيا

 :ونصها

 القرى  من تن�ح وال�ي واملجمعات املدن ا�� تأ�ي ال�ي العوائل جميع تحجز -١“ 

  املحذورة
ً
 .أمنيا

 باسما��م واعالمنا والعسكر�ة وا�حز�ية األمنية األجهزة جميع تنشط -٢

 
ً
 “ .حجزهم األمن مدير�ة وتتو�� فورا
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 املحذورة القرى  من تن�ح ال�ي عوائلال ع�� بالقبض الشمال تنظيم مكتب من �عليمات

 ،٤٠٠٨ املرقم الشمال تنظيم مكتب كتاب من رأينا كما ،املجيدع�� حسن ف

  املحذورة القرى  تلك س�ان �افة اعت��  قد
ً
 اتعملي ف��ا جرت وال�ي أمنيا

 ع�� القبض القاء من البد �ان املنطق هذا وحسب املخر��ن من األنفال
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 بتار�خ ٥٢/٤٦١ املرقم راوندوز  فرقة كتاب ، لواالطفا النساء ح�ى ا�جميع

 :يتم حيث بوضوح ذلك ا�� �ش��  ١٩/٤/١٩٨٨

 املخرب معاملة املخر��ن مناطق من وصلت ال�ي العوائل مع التعامل. ١“

 تا�جها واخبار  املعلومات وجمع بالتفتيش ا�حز�ية املنظمات وتقوم

 .عوائل وجدت أن بذلك األمنية

 ف��ا �عمل ال�ي ا�جغرافية الرقعة نظافة عن لمسؤو  ا�حز�ي ا�جهاز . ٢

 “ ).١( الفقرة �� ال��ا املشار  العوائل حول 

 تبليغ يتم“ فيھ ورد فقد واالعدام والهدم ا�حجز  عقو�ة الكتاب ويشرع

 و ه يحجز  ع��ا يخ��  ولم منطقتھ �� �سكن عائلة أي بان املختار�ن

 .أيام ثالثة دةمل يحجز  بذلك �علم لم �ان واذا داره و��دم وعائلتھ

 �عدم ع��ا املسؤول املختار  محلة �� فأك��  عوائل خمسة وجدت اذا. ٣

 .املحلة مختار 

  يمنع.٤
ً
  منعا

ً
 قطف ويسلم الوط�ي الدفاع أفواج ا�� مخرب أي �سليم باتا

 .“ األمن ا��

 �� املدن ا�� �سر�ت ال�ي العوائل ماب�ن املعاملة �� الفرق  نالحظ وهنا

  املحذورة القرى  لتجميع والثانية األو�� املرحلت�ن
ً
 املةمع ماب�ن و  ، أمنيا

 ملطلوبا �ان األو�� ا�حالة ففي األنفال بدء �عد ال��ا �سر�ت ال�ي العوائل

 �� السكن ع�� الجبارها العوائل تلك ع�� العثور  ا�حز�ي ا�جهاز  من

 من العوائل تلك �افة اعتبار  تم فقد الثانية ا�حالة �� أما املجمعات

 سليمهمو� عل��م التفتيش ا�حز�ي ا�جهاز  من املطلوب �ان ولذلك خر��نامل

 .األمن �جهاز 

 

۹۹۰ 
 



 

 املخرب معاملة املخر��ن مناطق من وصلت ال�ي العوائل مع التعامل

 أملحذورة القرى  س�ان اختفاء ظاهرة ابتدت التعليمات تلك صدور  �عد

 
ً
 لفةمخت �انت املفقودين �سبة لكن، عل��م القبض ألقي الذين من أمنيا

 النساء �سبة اختلفت كذلك أخرى، منطقة ا�� انفال عملية منطقة من

 عمليات مناطق �� املفقودين الرجال �سبة عن املفقودين واالطفال

 .األنفال
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 ، ٢٠/٤/١٩٨٨ �� وان��ت ٧/٤/١٩٨٨ بتار�خ ابتدأت الثالثة األنفال عملية

 الثانية ألنفالا عمليات منطقة من الشرق  ا�� تقع منطقة �� ودارت

  خرماتو  طوز  - كركوك بطر�ق املنطقة تلك تحد و�التحديد
ً
 بالو�ج ،شرقا

  داغ قره
ً
  جمال جم كركوك و�طر�ق ،غر�ا

ً
  وتحد شماال

ً
 كالر ،بكفري  جنو�ا

 ).املرفقة ا�خر�طة أنظر ( و�يباز 

 

 انثم من بكرميان �عرف ال�ي السهلية املنطقة تلك قرى  القوات هاجمت

 املنطقة تلك غرب جنو�ي من خرماتو  طوز  من أ�ى محور ، لاألق ع�� محاور 

 قعتو  ال�ي القرى  بحرق  قامت ال�ي القوات تواجھ لم. اتجهات بثالثة وتفرع

 �ىأ أخر  محور  .. �سهولة عل��ا التغلب تم خفيفة مقاومة سوى ، طر�قها ��

 السهل ذلك وسط �� كرم قادر  قر�ة ا�� وتوجھ جمال جم- كركوك من

 قةاملنط وغطت ألسهل هذا شرق  تقع ال�ي القرى  ودمر  سن�او  نم أ�ى ومحور 
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 حاور �امل هدفها و�يباز  وكالر  كفري  من أتت محاور  أيضا السهل من ا�جنو�ية

 .ا�حياة مظاهر  جميع وا��اء الدور  وحرق  القرى  هدم األخرى 

  الشمال تنظيم قيادة مكتب �ان
ً
 القرى، هدم بفعل فقط ليس مشغوال

  �ان فقد
ً
 صفلو  الدولة أجهزة مراسالت �� املستعملة باللغة ضاأي مشغوال

 ذكر  عدم“ ١٦/٤/١٩٨٨ �� ١٤٦٣ املرقم بكتابھ فنسب القرى  هدم فعل

 .“ املزالة القرى  ب�لمة ع��ا ويستعاض املهدمة القرى  �لمة

 اسلمو  أو  عل��م القبض ألقي الذين من املدني�ن لتجميع نقاط جعل تم

 أميمالت كأمن األمن مقرات ا�� ارسالهم قبل املنطقة تلك قرى  �� أنفسهم

  ورد كما
ً
 ١١/٤/١٩٨٨ �� ٢٨٩ املرقم النفط حماية قوات قيادة كتاب �� مثال

 �� ةالقائم �� اسما��م املدرجة العوائل لكم نرسل التأميم أمن مدير�ة ا��“

 ١٩٨٨ نيسان ١١ يوم العسكر�ة لقطعاتنا أنفسهم سلموا والذين املرفقة

 الشمال تنظيم مكتب توج��ات حسب بصددهم يلزم ما اتخاذ نرجوا

 .“ االستالم واعالمنا

 ٧/٤/١٩٨٨ �� ١١٠٢٩ املرقم الشرقية املنطقة استخبارات منظومة كتاب

 �� املحجوز�ن والهار��ن املخر��ن من عدد سراح أطالق“ فيھ تق��ح الذي

 حيةنا �ل �� التحقيقية ال�جنة قناعة وحسب العوائل و�عض املعسكرات

 غل��ما يلتجأ الرغبة لهم والذين للعودة املخر��ن بقية لت�جيع قضاء و�ل

  �ش�� “ املحجوز�ن نتيجة و�نتظرون الغابات ��
ً
 عوائل وجود ا�� أيضا

 .معسكرا��ا �� السلطة لدى محجوزة
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 املهدمة القرى  �لمة ذكر  الشمال: عدم تنظيم قيادة مكتب
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 : �سليم عوائلكتاب منظومة استخبارات املنطقة الشرقية

۹۹٥ 
 



  املحذورة القرى  عوائل فيھ �انت الذي الوقت ��
ً
 فيھ �ستسلم أمنيا

 يوم الصادر  عددها �� الثورة جر�دة �شرت العسكر�ة للقطعات

 استم“ ف��ا جاء حيث هؤالء ينتظر  مظلم مص��  ا�� �ش��  ما ١٧/٤/١٩٨٨
ً
 رارا

 س�حةامل ناقوات شددت أن و�عد والثانية األو�� األنفال عملي�ي تنفيذ ��

 مناطق ع�� قبض��ا من الكردي شعبنا أبناء من األبطال واملقاتلون  الباسلة

 قواتنا ا�� سلمت فقد الهروب منافذ بوجهوهم وسدت املخر��ن تواجد

 األجن�ي للعدو  وضمائرهم أنفسهم باعوا الذين هوالء من أعداد الباسلة

 األيرا�ي النظام لصا�ح ا�خيانة مسلك وارتضوا بخس بثمن الطامع

 املاولط. واكراده �عر�ھ العرا�� شعبنا عدو  املتخلف املعتدي الصهيو�ي

 ربا�ح ظروف �� وادالءه للعدو  جواسيس يكونوا أن النفسهم هوالء ارت��ى

 ��و مواطنينا بحق ا�جرائم ارت�اب عن ي��ددوا ولم بالدنا ع�� املفروضة

 العراق الرض تنكروا قد الشقاة ا�خونة أن . الكردي شعبنا أبناء مقدم��م

 حكما� تجر�ة والسيما ،ثورتھ وملنجزات العظيمة والهدافھ وملائھ الطاهرة

 املعطاء ثورتنا أرست الذي الشامخ والبناء نوعها من الفر�دة الذا�ي

 ماوك أخرى  ومرة. العراق مناطق ش�ى و�� ا�حبيب الوطن شمال �� دعائمھ

 ا�جيب ع�� رها��م فأن ماملجر  األيرا�ي للنظام الرهانات بقية سقطت

 .“ ا�حا��ا ا�� الغدر  نصال وترتد األخر  هو  �سقط العميل

 

 ١٧/٤/١٩٨٨ يوم الصادر  عددها �� الثورة جر�دة
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 حجز  بمهمة قام والذي التاميم أمن ا�� أرسل من ا�� ارتدت“ الغدر نصال“ 

 قبل الرجال عن واالطفال النساء عزل  ثم زاوة طوب معسكر  �� العوائل

  اعدامهم ذتنفي
ً
 االسر  من عائد احتياط م�لف جندي عائلة وم��م. الحقا

 :�ان لبھط ونص عائلتھ مص��  عن فيھ �ستفسر  طلبا الرئيس ا�� كتب حيث

 -)هللا حفظھ( املح��م حس�ن صدام الركن املهيب القائد الرئيس السيد“

 رفاقال تحية أحييكم املح��م الثورة قيادة مجلس ورئيس ا�جمهور�ة رئيس

 باسم أناشدكم. املخلص�ن املواطن�ن أحد بأ�ي نف��ي لكم واقدم املناضل�ن

 ما��ا فخيبت ��ار  ليل م�ج�� أقضت ال�ي حاج�ي قضاء البعثي�ن عدالة

 تح��ى علها هذه مش�ل�ي عليكم عرضت م�جأ سواكم أجد لم وملا

 ر االس من العائد أحمد مصطفى عا��ي أدناه املوقع أ�ي سيدي. باهتمامكم

 معركة �� ساهمت ١٩٥٥ مواليد من احتياط جندي ٢٤/٩/١٩٩٠ ��

 ٢٧/٣/١٩٨٢ �� األسر  �� فوقعت الشوش قاطع �� املجيدة صدام قادسية

 أرض ا�� فرجعت األسرى  بتبادل القرار  صدور  يوم ا�� األسر  �� و�قيت

 الرئيس السيد صورة أمام وركعت ا�حبيب الوطن تراب وقبلت الوطن

 �ا� للوصول  الطا�� الشوق  قل�ي �� و�ان. حس�ن صدام املظفر  القائد

 يا نھأ أال .التوصف غامرة فرحة �� بلقا��م وافرح بلقائي و�فرحون  أسر�ي

 او� لل�ارثة فيا.واوالدي زوج�ي أجد فلم خاو�ة الدار  وجدت فقد �خيب�ي

 مليةع �� األنفال قوات يد �� وقعت �افة األسرة بان أخ��و�ي فقد للهول 

 وال  جيدامل حسن ع�� الرفيق بقيادة الشمالية املنطقة �� جرت ال�ي األنفال

 :وهم شيئا مص��هم عن أعلم

 زوج�ي ١٩٥٥ تولد أحمد ع�� عز�مة -١

 بن�ي ١٩٧٩ تولد مصطفى عا��ي جرو -٢

 اب�ي ١٩٨١ تولد مصطفى عا��ي فر�دون  -٣

 اب�ي ١٩٨٢ تولد مصطفى عا��ي روخوش -٤
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 عن واعالمي ع�� فبالعط التفضل راجيا هذه �عر�ض�ي جئتكم عليھ

 ال ب أحمد مصطفى عا��ي/  احتياط. ج األسر  من العائد مص��هماملستد��

 حا�� م�جد/ بيكس محلة جمال جم قضاء/ السليمانية �� مأوى  وال  سكن

 “ .ابراهيم
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. ش املرقم بكتابھ مص�ح علوان سعدون  قبل من املوقع الرئاسة ديوان رد

 أن ٤/١٠/١٩٩٠ �� طلبك“ يھف ورد ٢٩/١٠/١٩٩٠ بتار�خ ٤/١٦٥٦٥/ب/ ع

 املنطقة �� جرت ال�ي األنفال عمليات أثناء فقدوا واوالدك زوجتك

 .“ ١٩٨٨ عام الشمالية
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 أحد وهو  احمد هللا عبد تيمور  عائلة أيضا الثالثة األنفال �حايا ومن

 مع البداية �� أعتقل حيث العوائل ضد نفذت اعدام عملية من الناج�ن

 من غيبل صبيا انذاك و�ان. زاوه طوب معسكر  �� ائلتھع افراد من كب��  عدد

 سيئة اعتقال ظروف �� واالطفال النساء مع اعتقل ح�ن سنة ١٢ العمر 

 بواسطة نقلوا ذلك �عد.بقسوة وعوملوا اال�ل من خاللها حرموا للغاية

 و ه واصيب النارعل��م واطلق حفر  �� وضعوا ثم معزول م�ان ا�� سيارات

 هارأس �� بطلقة تقتل والدتھ ورأى وتظاهر�املوت الكتف �� باطالقة

 .ا�حفرة داخل قت�� وهم اقر�ائھ من اخر  وعددا وخالتھ الثالث وشقيقاتھ

 ندع سنت�ن من الك��  و�قي عر�ية عائلة وعا�جتھ امل�ان من خرج ذلك �عد

 ودةالع م��م طلب ذلك �عد واملدينة القر�ة ب�ن متنقال  انقذه الذي الرجل

 .العراق شمال �� اقر�ائھ من عدد يوجد حيث منطقتھ ا��

  اعت��وا الذين ،القرى  تلك س�ان واعدام حجز 
ً
 حسب املخر��ن من جميعا

  عرضناه والذي ٤٠٠٨ الشمال تنظيم مكتب قيادة كتاب
ً
 ع�� تم ،سابقا

  األغلب
ً
 ع�� نصت وال�ي الكتاب نفس من ا�خامسة الفقرة ا�� استنادا

 و  املنطقة هذه قرى  ضمن لتواجده بضالق عليھ يلقى من جميع يحجز “

) ۱٥(  عمره يتجاوز  بمن االعدام حكم ينفذ و  االمنية االجهزة معھ تحقق

 معلوماتھ من االستفادة �عد داخل سنة)  ۷۰( عمر ا�� صعودا داخل سنة

 .“ واعالمنا

 تنظيم مكتب توج��ات حسب بصددهم يلزم ما اتخاذ نرجوا“ :عبارة

 �� وردت وال�ي التأميم أمن ا�� ارسلت ل�يا العوائل بخصوص“ الشمال

 عرضناه والذي ١١/٤/١٩٨٨ �� ٢٨٩ املرقم النفط حماية قوات قيادة كتاب

 �انت فتلك اعدامهم أي بحقهم ا�خامسة الفقرة تطبيق �ع�ي قد أعاله

 .“ الشمال تنظيم مكتب توج��ات“
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  القرى  أك��  من �انت الثالثة األنفال عملية منطقة قرى 
ً
 اتعملي� تضررا

 قبمناط مقارنة واالطفال النساء من �سبة أع�� م��ا اختفت فقد األنفال

 .�عد فيما املالحظة هذه ملناقشة وسنعود األخرى  األنفال
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 عولجت ما إذا أنه قلنا ،١٩٧٠ آذار من عشر الحادي قبل مبكر وقت منذ"
 راندح ما ذاإ حتى خاسرين نكون صرف عسكري بتصور الكردية القضية

 إذا أما الجبال، أعالي في المضادة القوات خنادق من خندق آخر
 سوفف الصحيح إطارها وفي وسياسية مبدئية معالجة المسألة عولجت

 "كبيراً المضاد العدد كان لو حتى المعركة نربح

 حسين صدام
 خندقان أم واحد خندق

 

  

۱۰۰۲ 
 



 

 شمال عتق يال� املنطقة �� وقعت فقد الرا�عة األنفال عملية ا�� بالنسبة

 األنفال عمليات منطقة من الغرب وا�� الثالثة األنفال عمليات منطقة

 .األو��

 منو  كويسنجق الشمال من يحدها منطقة �� العملية تلك دارت و�التحديد

 كو�ري  ألتون  الغرب ومن دو�ان بح��ة الشرق  ومن جمجمال ا�جنوب

 ). اعاله �خارطةا أنظر ( الصغ��  الزاب ��ر  حوض قرى  �� بالتحديد وتركزت

 ورد كما ال��ي  ال�جوم بدء ٤/٥/١٩٨٨ �� حز�ي اجتماع �� املجيد أعلن

 :قال حيث ١٩٨٨/ ١٥/٥ بتار�خ ١٧/٦٦٥٠ املرقم ار�يل فرع قيادة كتاب

 وتجميعها املحذورة القرى  ازالة من شهر  ١١ قبل منكم البعض تألم ر�ما“ 

 ونواو�ك منكم ق��بواي ول�ي األشرار  عن ا�خ��ين عزل  والسبب مجمعات ��

 �� بدائنا وح�ن فرصة) املخر��ن( لالشرار  واعطينا..  املجتمع هذا من أجزاء

 وتز  والثالثة والثانية االو�� األنفال عملية �� التخر�ب رؤوس ضرب
ً
 مع امنا

۱۰۰۳ 
 



 واجواف العسكري  التنظيم �� رفاقكم شرع لكم القسم ترديد أو  افتتاح

 .“ الرا�عة األنفال عملية �� الوط�ي الدفاع

 ديثا�ح بنفس “ املخر��ن“ نحو ا�حز�ي�ن قلوب من الرحمة بن�ع أو��ى وهو 

 املفتوح بالكالم تقولوا أن أعضاء اصبحتم أن �عد وعليكم“ :بقولھ

. .. قرارنا هذا اليوم هذا �عد عام عفو  ماكو  البشر  ل�ل العا�� و�الصوت

 واوارج .. وضا�ح لذلك الشروع قبل �سالحھ �سلم ملن أخ��ة فرصة �عطي

 املخر��ن وعن املنحرف�ن عن الرحمة قلو��م من ين�عوا أن الرفاق �ل من

 “ للمخر��ن رحمة ال ..

 قر��ى اس��دف الكيمياوي  بالسالح بقصف ٣/٥/١٩٨٨ يوم ال�جوم ابتدأ

 التحادا حزب مقاتلوا لها أ��حب ال�ي القر�ة �انت واالخ��ة عسكر  و  كو�تبة

 . الثالثة األنفال عمليات قةمنط من الكردستا�ي الوط�ي

  ١٥٠ حوا�� مقتل ا�� القصف أدى
ً
 الناجون  أما القر�ت�ن س�ان من فردا

 .اتجاهات �عدة تفرقوا فقد م��م

 الوط�ي الدفاع وجحافل ا�جيش قطعات هاجمت القصف ذلك �عد

  ١٣ من الصغ��  الزاب حوض منطقة
ً
 جنوب من قدم م��ا قسم، أتجاهها

  جمجمال من املنطقة تلك
ً
 ا�جنو�ية الضفة ع�� تقع ال�ي القرى  مهاجما

 من املنطقة تلك شمال من من قدم القطعات من أخر  وقسم ،ال��ر من

  كويسنجق
ً
 موقس ال��ر  من الشمالية الضفة ع�� تقع ال�ي القرى  مهاجما

  املنطقة لتلك الشرقية ا�جهة من قدم القطعات تلك من أخر 
ً
 من قادما

 ع�� السيطرة تمت حيث تذكر  مقاومة تالقطعا تلك تواجھ لم. طق طق

 .ال�جوم بدء من يوم�ن �عد املنطقة تلك

۱۰۰٤ 
 



 

 اليوم هذا �عد عام عفو  ع�� حسن املجيد: ما�و 
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 قمةاملر  بال��قية االول  الفيلق قائد احمد هاشم سلطان الركن اللواء أعلن

 لاألنفا عملية ان��اء املجيد حسن ع�� ا�� املرسلة ٧/٥/١٩٨٨ بتار�خ ١٨٠٧

 العراق ابناء من املقاتل�ن وعز�مة �عا�� هللا �عون “ ونصها را�عةال

 واتق قيادة من ��ا امل�حقة والوحدات االول  الفيلق قيادة تمكنت،الغيارى 

 السادسة القوات وقيادة ابراهيم، احمد خالد الركن العميد بقيادة النصر 

 اتقو  وقيادة صا�ح، محمد احمد ع�� الركن العميد بقيادة واالر�ع�ن

 وقيادة الدين، شمس سعد الركن العميد بقيادة ١ الوط�ي الدفاع جحفل

 آمر�ة، حنطة، ا�حاج عبد� بارق  الركن العميد بقيادة النفط حماية

 طھ،ومفارزطوارئ  محمد عالء الركن العميد بقيادة االول  الفيلق مواقع

 وجود مهاجمة تمت حيث.الرا�عة االنفال عملية تنفيذ من السليمانية

 النفالا عمليات �� مقرا��م تدم��  �عد ال��ا هر�وا ال�ي املخر��ن تجمعاتو 

 �ل �� ا�خونة و�حقت اتجاها ١٣ من باك��  قطعاتنا تقدمت السابقة،وقد

 وره �ليسھ،بوكد،كھ رً�زان، جمي،وعسكر كو�تبھ سورقاوشان،: (من

 وتھم��زا، فقي بز��ي، شيخ كنداغاج، جان، دًي،بولقاميش،كومش�ن،شيوه

 ��ع اقبض والقاء م��م عدد قتل تم وحيث) كرد�ان،وشوك�� كوره،��ى بھ

 واآلليات االس�حة من كب��ة اعداد ع�� االستيالء وتم ،اخرى  اعداد

 خارج من اسيادهم ��ا زودهم ال�ي والطبية ،الغذائية واملواد واملعدات

 معمو  �� القرى  و��ديم والوديان الغابات لتفتيش ا�جاد والعمل ا�حدود،

 لنص��ا و�عم املو�� �عم انھ نصره ع�� وا�حمد� .. الرا�عة االنفال عمليات

 هدم �انت Genocide in Iraq املنظمة كتاب حسب العملية تلك نتائج. “

) ٥٢(و كويسنجق لناحية تا�عة قر�ة) ٢٤(و آ�جلر  لناحية تا�عة قر�ة) ٧٥(

 تلك س�ان من فقد.شوان لناحية تا�عة قر�ة) ٦١(و طق طق ناحية �� قر�ة

  ١٦٨٠ بحوا�� املنظمة كتاب حسب املدني�ن من القرى 
ً
 قرى  اك�� ، فردا

 هنج��  �ا�ي قزلو، �ي، �ا�ي بوكرد، �ليسة،( و�� ستة �انت تضررا املنطقة

 ).وكومش�ن
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۱۰۰۷ 
 



 نم الهار��ن القرى  س�ان �ستطع لم السابقة العمليات �� حصل وكما

 حيث ل��اا نزحوا ال�ي املدن �� �لةطو  لف��ة االختباء من العسكر�ة العمليات

  السلطة قبل من تفتيش عمليات جرت
ً
 ادةقي كتاب �� ورد كما ع��م بحثا

 :١٩/٥/١٩٨٨ بتار�خ ٧٧ املرقم النفط حماية قوات

 من كب��ة أعداد لدخول  كويسنجق قصبة تفتيش ع�� املوافقة حصلت -١“

  املحذورة القرى  أها��
ً
 .. احيا��ا ا�� أمنيا

 القبض والقت القصبة تفتيش تنفيذ قيادتنا قامت ٩/٥/١٩٨٨ بتار�خ-٢

 أعداد أن موكدة معلومات وردتنا التفتيش عملية واثناء م��م عدد ع��

  الوط�ي الدفاع أفواج مستشاري  دور  �� يتواجدون  م��م
ً
 ار د �� وخصوصا

 .اغا فارس قاسم ٨٥ ف ومستشار  عثمان يحيى مام وط�ي ٨٦ ف مستشار 

 أها�� نم كب��  عدد ع�� القبض والقي أعاله املستشار�ن ري دا تفتيش تم -٣

 ألقي كما الفوج�ن بختم مختومة اجازات بنماذج مزودين أملحذورة القرى 

 مزودين واملتخلف�ن الهار��ن من كويسنجق أها�� من أعداد ع�� القبض

 .اجازات بنماذج أيضا

 دوازو  فواجاأل  مستشاري  أن ظهر  عل��م القبض امللقى مع التدقيق �عد -٤

 عدم واوراق بنماذج كويسنجق أها�� من والهار��ن املحذورة القرى  أها��

 املشمولة األحياء �� التجول  منع اعالن و�عد التفتيش قبل التعرض

 .الفواجهم أعاله املطلو��ن بانتساب القطعات خدع لغرض بالتفتيش

 نواخر� املسيحية بالديانة يدينون  عل��م القبض ألقي الذي جملة من -٥

 بضوابط مشمول�ن غ��  وط�ي دفاع ٨٥ ف ا�� انتسا��م يدعون  عرب

 . التطوع
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 أها�� من �خص ١٣٦ م��م �خص ٢٩٩ عل��م القبض امللقى عدد بلغ -٦

 أها�� من اغل��م ومتخلف�ن هار��ن �خص ١٠٨ و  أملحذورة القرى 

 .“ موقفهم لسالمة سراحهم أطلق م��م ٥٥و كويسنجق

 تلك س�ان من نجا من افادات وكذلك ألنفالا محكمة شهود يصف لم

 ملنظمةا كتاب �� أو  قر�ا�ي لعارف األنفال ع�� عيان شاهد كتاب �� املنطقة

 بد�ع بارق  الركن العميد من أك��  العسكر�ة العمليات ضباط من بالقسوة

 .حنطة ا�حاج

 من تذكرة �� ورد حيث اعمالھ �عض �� حققت نفسها السلطة أن و�بدو 

 كويسنجق س ١ م س نقيب ا�� الشرقية املنطقة استخبارات ظومةمن مدير 

 :ي�� ما

  قبلكم من ي�� ما تدقيق يجرى “ 
ً
 :دقة ب�ل �خصيا

 والذي حنطة ا�حاج بارق  ركن عميد النفط قوات قائد قام ١١/٥ بتار�خ. ١

 أك��  أو  امراة مع رجل بر�ط كويسنجق سهل �� ٤ انفال بواجب م�لف �ان

 امأم بضر��م ا�حماية أفراد وقيام السيارة صندوق  �� ووضعهم با�حبال

 . األها�� تجمع

 ج عا�� ارتفاع وع�� الطائرة من مخر��ن ثالثة بالقاء قام ١٢/٥ بتار�خ. ٢
ً
 دا

 .الوط�ي الدفاع أفواج مقات�� معظم أمام كويسنجق قاطع امر�ة مقر  فوق 

 ع�� شالتفتي قوة واستولت كويسنجق �� املستشار�ن دور  بتفيش قام. ٣

 و  احدهم دار  من ومسدس ذهب وحزام دينار  ثالثمائة و  ألف ستون ) ٦٠(

 .أخر مستشار  دار  من ذهب ساعة مع دينار  األف ستة ٦٠٠٠

 �ع� واالعتداء املستشار�ن لدور  املخصصة ا�حماية عناصر  ��جن قام. ٤

 “ .واطفالهم �سا��م
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 الشرقية املنطقة استخبارات منظومة مدير  تذكرة
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 الشرقية املنطقة استخبارات منظومة مدير  ا�� املرفوع �ر التقر 
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 استخبارات منظومة مدير  ا�� رفع بتقر�ر  وردت التحقيق ذلك نتيجة

 :فيھ ورد الشرقية املنطقة

 �انت وال�ي ف��ا ورد ما �حة تتأيد لم . أعاله تذكرتكم من) ١( املادة. ١“ 

 أفراد قبل من ضرببال عل��م واالعتداء با�حبال وامراة رجل ر�ط بصدد

 .حنطة ا�حاج بارق  الركن العميد حماية

 نم مخر��ن ثالثة بالقاء بارق  الركن العميد قيام بصدد مؤ�دة) ٢( املادة. ٢

 ثناءأ عل��م القبض ألقي والذين كويسنجق قاطع امر�ة قرب سمتية طائرة

 القطعات مع جرت مصادمة و�عد كويسنجق سهل قرى  تفتيش عملية

 .“رأخ وجرح العسكر�ة القوة مراتب من اثن�ن استشهاد ا�� أدت العسكر�ة

 �ناملشارك من �انوا أن الطائرة من رم��م تم من أن التقر�ر  من الوا�ح وغ�� 

 التقر�ر ع�� املنظومة مدير  هامش �ان. ال أم التفتيش قوة مهاجمة ��

 ندع ال��ا للرجوع املعنية الشعبة �� خاصة اضبارة �� املعلومات حفظ“

 .“ حاجةا�

 منطقة �� دارت فقد والسا�عة والسادسة ا�خامسة األنفال عمليات أما

 ا�حدود الغرب ومن راوندوز  الشمال ومن دو�ان بح��ة ا�جنوب من يحدها

 يقع ةاملنطق تلك �� ).املرفقة ا�خر�طة أنظر ( شقالوة الشرق  ومن األيرانية

 أن عد� الكردستا�ي الوط�ي األتحاد �حزب األخ��  املعقل وهو  باليسان وادي

 األنفال كعمليات. السابقة األنفال عمليات �� ا�حزب مقرات احتالل تم

 ،ورى قر�ة اس��دف الكيمياوي  بالسالح بقصف ال�جوم ابتدأ األخرى 

 شيخ قر�ة كذلك قصفت و  ف��ا البيشمركة أفراد تواجد عدم من بالرغم

 بالسالح قصفت أن �عد امل�جورة القرى  من و�انتا باليسان وقر�ة وسان

  ذلك عرضنا كما ١٩٨٧ عام من نيسان �� الكيمياوي 
ً
 .سابقا
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 ا�خسائر  من التقليل من القرى  تلك وس�ان البيشمركھ من �ل حاول 

 وعلمت لها املضادات فاستخدموا الكيمياو�ة الضر�ات عن الناتجة

 ٥ م العدد العسكر�ة األستخبارات مدير�ة كتاب �� ورد كما بذلك السلطة

 توج��ا تم ال�ي ا�خاصة الضر�ات �عد“ ١٨/٥/١٩٨٨ �� ٩٨٧٩/ ٢ ق/ ٣ ش/

 مياتك تنظيما��م وزعت العمالء وقواعد مقرات ف��ا تتواجد ال�ي القرى  ا��

 ا��أه ع��) وحبوب أبر ( الكيمياو�ة للضر�ات املضادة الطبية االدو�ة من

 .“ املجاورة والقرى  القرى  تلك

 بدائية �انت الكيمياو�ة س�حةاأل  �حايا من التقليل محاوالت �عض

 ٧/٧/١٩٨٨ �� ار�يل أمن كتاب �� ورد كما) ال��يك دهن( استخدام كمحاولة

 القرى  ا��) ال��يك دهن( الز�ت مادة ب��ر�ب تفيد معلومات توفرت“

  املحذورة
ً
 مياوي الكي القصف أثناء الستعمالها التخر�بية ا�جهات وا�� أمنيا

 من دةاملا هذه فقدان مع الكيمياو�ة باملادة األصابة �عد ا�جسم تقي وال��ا

 ١٢٠ ا�� دينار  ٣٠ من املذكور  الز�ت من ال�ارتون  سعر  وارتفاع السوق 

 ."دينار
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 العسكر�ة األستخبارات مدير�ة كتاب
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 )ال��يك دهن( أر�يل: استخدام أمن كتاب

 القرى  اها�� هروب ا�� ٢٣/٥/١٩٨٨يوم ابتدأ الذي القصف أدى

 ومجموعة ايران ا�� التجأت م��م مجموعة مجموعات، ثالث �ا� وانقسامهم

 مع بقيت الثالثة واملجموعة واطرافها) اوا حا��( مجمع ا�� وصلت

 .والوديان ا�جبال �� البيشمركھ

 ومةللمقا ونتيجة املنطقة تلك ع�� ال��ي  ال�جوم ابتدأ الليلة نفس ��

 السلطة اضطرت حيث ،اشهر ثالثة ملدة القتال استمر  املنطقة ووعورة

 هذه �� والسا�عة السادسة األنفال عمليات شن ا�� املقاومة لتلك كنتيجة

 .الف��ة تلك خالل املنطقة

 القرى  ازالة و�� األخرى  األنفال مهمة ع�� الف��ة تلك خالل التأكيد تم

 داغ قره قاطع امر�ة كتاب �� ورد كما األنفال عمليات منطقة والدورمن

 :ع�� ونص ٥/١٩٨٨/ ٣١ �� ٢٨/٦٥/  س ٦ املرقم
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 �لبالش ازال��ا تتم لم متفرقة ودور  قرى  وجود ا�� �ش��  معلومات وردت. ١“

  املحذورة املناطق �� أالن ح�ى املطلوب
ً
 .ألنفالا عمليات شمل��ا وال�ي أمنيا

 الهأع املتفرقة والدور  القرى  �افة وازالة ��ديم �عملية األسراع تنسب. ٢

 ز يتجاو  ال  زم�ي سقف ضمن أو�� أسبقية املوضوع واعطاء يمكن ما باسرع

 .١٩٨٨ حز�ران ١٠

 قرى ال بتدقيق القيادة واستخبارات الفيلق استخبارات من زمر  ستقوم. ٣

 .ازال��ا تتم لم ال�ي

 ال�يو  املوثرة وغ��  املوثرة القرى  احداثيات تتضمن بقائمة تزو�دنا نرجو . ٤

 مالالز  الهند��ي ا�جهد من ماحتياجاتك وتقديم أالن ح�ى ازال��ا تتم لم

 .“ ازال��ا �� ملساعدتكم
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  أشرنا كما
ً
 الدفاع جحافل قبل من القرى  ��ب عمليات املجيد شرع سابقا

  واصدر  عاد ثم ٤٠٠٨ الكتاب من السا�عة الفقرة �� الوط�ي
ً
 بجمع قرارا

 �� ٩٩١٤ املرقم البلدة أمن مدير�ة كتاب �� ورد كما الزراعية حاصال��م

 �ماملح� الشمال تنظيم مكتب سر  أم�ن املناضل الرفيق �سب ٢٣/٧/١٩٨٨

 القرى  أها�� من الزراعية ا�حاصالت جمع ي�� ما ١٩٨٨/ ١٨/٧ بتار�خ

 .ترحيلهم قبل بزراع��ا قاموا ممن قبلنا من املرحل�ن

  املحذورة القرى  من ا�حياة مظاهر  ازالة
ً
 القر�ة هدم ا�� اضافة تطلب أمنيا

  تطلب ،س�ا��ا قتل أو  وحجز  و����ا
ً
 ودةع ملنع الزراعية األرا��ي حرق  أيضا

 ٣٨٢١ املرقم الشمال تنظيم مكتب قيادة بكتاب �� تنسب كما ال��ا ا�حياة

�� ٣/٧/١٩٨٨: 

 .وتحرق  ا�حراثة بواسطة املحرمة املناطق �عزل  )١“ 

 �� واردوال األمر  تنفيذ ا�خامس الفيلق و�أشراف ار�يل قاطع امر�ة تتو�� )٢

 .الهأع) ١(

 ملهمةا �عد للتفتيش القواطع وستخضع ا�حرق  عملية ان��اء حال اخبارنا) ٣

 “ .قبلنا من

 لقتالا مناطق من هر�ت ال�ي العوائل عن التفتيش تم السابقة و�العمليات

 العدد الصديق أمن معاونية كتاب �� ورد كما األمن مدير�ات ا�� وارسلت

١٦/٦/١٩٨٨ �� ١١٨٥: 

 أحد ع�� القبض بالقاء املفرزة قامت ا�خامسة نفالاأل  عملية خالل. ١“ 

 يةالداخل والتنظيمات راوندوز  �� الشغب باحداث املشارك�ن من م��م عشر 

 وعشرون ستھ وعددها راوندوز  قصبة �� املخر��ن دور  بازالة ساهمت كما

 . سكنية دار 

  املحذورة القرى  من املتسر�ة العوائل بمتا�عة املفرزة قامت. ٤
ً
 تمو  أمنيا

 نم ايصالهم وتم مناطق عدة �� يتواجدون  �انوا عوائل عشرة ع�� القبض

 .“ ار�يل أمن مدير�ة ا�� قبلنا
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 الزراعية األرا�ىي حرق 
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 أر�يل اثناء االنفال أمن
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 األنفال عملية �عد ٢٥/٦/١٩٨٨ �� ٩٦٤٨/ ع املرقم ار�يل أمن وكتاب

 حر�ر  معاتمج تفتيش جرى  فقد ٢٤/٥/١٩٨٨ �� البطولية ا�خامسة

 اسما��م واملرفقة عنصر  ٢٧ ع�� القبض تم ذلك خالل ومن وراوندوز 

  بالقائمة وعناو���م
ً
 .طيا

 �انت لاألنفا عمليات بتنفيذ تقوم السلطة قوات فيھ �انت الذي الوقت ��

 نةسك من املخر��ن ذوي  بحق العقو�ات بتطبيق مستمرة األمنية األجهزة

  ال��ا تطرقنا وال�ي املدن
ً
 ا�� املدن من املخر��ن ذوي  ترحيل كمهمة سابقا

 منأ مدير�ة كتاب �� ورد كما السلطة سيطرة عن خارجة التزال ال�ي القرى 

 م�افحة �جنة ار�يل محافظة اوعزت“ ٧/١٩٨٨ �� ١٠٨٦١ العدد شقالوة

 اجتماعات وعقد ال�جنة عمل بتنشيط قضائكم �� املعادي النشاط

 العالقة ذات األجهزة مع عاون للت خطط وضع بصدد ودور�ة متواصلة

 . “ املخر��ن لذوي  وال��حيل ا�حجز  اجراءات وتنفيذ

 

 ال��حيل
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 يواجھس بد��ا �عد يرحل من أن بد��ا �عد عن األنفال بدء قبل ال��حيل فرق 

  سيعدم أو  العمليات لتلك نتيجة املوت خطر 
ً
 نم ا�خامسة للفقرة استنادا

 .القرى  تلك �� لتواجده ٤٠٠٨ الكتاب

 اعرضناه وال�ي األقتصادي ا�حصار  اجراءات ع�� التشديد طلب تم ذلكك

 
ً
 �� ٤٠٤١ املرقم الشمال تنظيم مكتب قيادة كتاب �� ورد كما سابقا

 األقتصادي ا�حصار  ضوابط تطبيق ع�� التشديد تنسب“ :١٤/٨/١٩٨٨

 “ .. جيد �ش�ل البطاقات نظام وتطبيق يلزم ما التخاذ..

 

 األقتصادي ا�حصار  اجراءات ع�� التشديد
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 األمن مجلس بقرار  قبولها إيران اعالن و�عد ١٩٨٨ عام من تموز  ��اية ��

 حزب من البيشمركھ مقات�� اضطر  البلدين ب�ن النار  أطالق بوقف ا�خاص

 تانكردس �� األخ��  معقلهم من أال��حاب ا�� الكردستا�ي الوط�ي أالتحاد

 الكردستا�ي لديمقراطيا االتحاد حزب ملحار�ة السلطة أجهزة لتتفرغ

 .لسيطرتھ ا�خاضعة والقرى 

 ٦ �� وان��ت ١٩٨٨ عام من أب ٢٥ يوم العملية تلك بدأت األنفال خاتمة

 ومحاذية دهوك مدينة شمال منطقة �� ووقعت العام نفس من أيلول 

 ).املرفقة ا�خر�طة أنظر ( ال��كية ل�حدود

 

 

 

۱۰۲۲ 
 



 بتار�خ ١١٢٢ /ج ا ر  املرقم ا�جيش أر�ان رئيس مكتب كتاب أشار 

 ادبالعت املنطقة تلك �� الس�انية التجمعات قصف نية ا�� ٢١/٨/١٩٨٨

 :فيھ ورد حيث“ ا�خاص“ الكيمياوي 

 ر مق �� معكم جرى  الذي اللقاء ا�خامس والفيلق االول  الفيلق قائد ا��“ 

 ا�جيش أر�ان رئيس معاون  بحضور  ٨٨ آب ٢٠ يوم كركوك �� االول  الفيلق

 خطط ملناقشة ا�جيش وط��ان العسكر�ة حر�اتا� ومدراء للعمليات

 �� يةالس�ان التجمعات تحديد يجري  :ي�� ما �سبنا املقبلة األنفال عمليات

 ٤٨ ب بالتنفيذ الشروع قبل املكثفة ا�خاصة بالضر�ات و�عا�ج ٥ فل قطع

 عم املخر��ن مع التعاون  من ومنعهم صفوفهم �� الذعر  حالة �خلق ساعة

 القرى  ضرب من الشديد ا�حذر  ضرورة مع املنطقة ضمن تنقلهم متا�عة

 .“ ال��كية-العراقية ل�حدود املتاخمة الس�انية

 األخرى  األنفال كعمليات ال�جوم ابتدا الكتاب ذلك �� ورد ما ضوء وع��

 نطقت�نم �� املرفقة ا�خارطة من يبدو  كما تركز  الكيمياوي  بالسالح بقصف

 اركھ،باو  سبيندار، كسوارى، �ارة جبل قرى  تقع حيث الشرق  �� تقع األو��

 القصف طال حيث الغرب ا�� تقع االخرى  واملنطقة و  كووزى  ،م��كي�ي

 ذلك �عد .و�ليجانة ارملھ ،تو�ا ،برجي�ي كقرى  ا�خابور  ��ر  ع�� املطلة القرى 

 محاور  عدة من املنطقة تلك القوات هاجمت املكثف الكيمياوي  القصف

 .الذرب يو�س محمد العميد و�قيادة

۱۰۲۳ 
 



 

 سكنية تجمعات قصف

 

۱۰۲٤ 
 



 �انت املنطقة تلك ع�� للسيطرة تتقدم األرتال فيھ �انت الذي الوقت ��

 ��مم وقلة ال��كية ا�حدود باتجاه ��رب املنطقة تلك س�ان من الغالبية

 ةكب��  �سبة �انت، املقاومة ضعف عدا، لذلك األيرانية ا�حدود ا�� هر�ت

  ذلك ا�� �ش��  كما م�جورة ا�جيش ال��ا دخل ال�ي القرى  من
ً
 منأ كتاب مثال

 هذا صباح من الرا�عة الساعة ��“ ٢٨/٨/١٩٨٨ �� ١٦١٠ املرقم الصديق

 :ي�� وكما قاطعنا ��) األنفال خاتمة( عملية بدأت اليوم

 ��ر  باتجاه مازن  ش��وان منطقة من) ٤٥( ط�حة قوات قيادة بدأت -١

 وتم مقاومة القت وقد الواجب لتنفيذ األرتال وتقدمت شميدنان

 .متقدمة األرتال والزالت معا�ج��ا

 ا�� األرتال ووصلت باليسان وادي تطه��  �عملية ٣٧ قوات قيادة بدأت -٢

 .متقدمة والزلت بناري  قر�ة

 وادي �� واملتواجدين املخر��ن جميع بأن السر�ة مصادرنا من علمنا -٣

 نديلق جبل ��وا األيرانية ا�حدود ا�� وهر�وا املنطقة تركوا قد باليسان

 
ً
 .“ العسكري  التقدم من خوفا

 

۱۰۲٥ 
 



 �غض القرى  حرق  أو  ��ديم و�� األخرى  األنفال مهمة القوات تلك نفذت

 رقمامل الصديق أمن كتاب ورد�� كما ال  أم ف��ا“ املخر��ن“ وجود عن النظر 

 القرى  ��ديم عمليات استمرت األرتال بقية أما... “ ٢/٦/١٩٨٨ �� ١٦٨٥

 داملوا من كميات ع�� العثور  وتم املخر��ن واو�ار  مقرات عن والتفتيش

 حوض لتفتيش الكرار  أحفاد دبابات كتيبة من قوة خرجت وقد الغذائية

 الراقم أمام قرى  ثالثة حرق  من القوة وتمكنت ١٣٢٤ الراقم أمام ال��ر 

 .أعاله

 ٢٤٠٠ الساعة �� وذلك املغاو�ر  قبل من ١٧٦٧ و  ١٣٣٤ الرواقم تطه��  تم-٢

 .أودلھ قر�ة وحرق  ال�املب وطهرت

 مواد ع�� وع��  هورت قر�ة تفتيش تم ١٣٠٠ الساعة �� ٤٢٠ مشاة لواء -٣

. و.د ٢٠٤ فوج من قوة خرجت ١٥٠٠ الساعة و��. حرقها وتم غذائية

 .“ القر�ة حرق  وتم ��يء ع�� �ع��  ولم درشت سره قر�ة لتفتيش

 

۱۰۲٦ 
 



 عل��م القبض ألقي من عدد بلغ Genocide in Iraq املنظمة كتاب حسب

 ٧٧١ م��م“ املخر��ن“ عدد �ان ، ١٣٣٩٥ األنفال خاتمة عمليات منطقة من

 من عل��م القبض ألقي من. ورجال واطفال �ساء املدني�ن من �انوا والبا��

 حلوار  ثم دهوك محافظة �� نزار�ي قلعة �� احتجزوا فقد ،واالطفال النساء

 . املوصل ا��

 ع�� القبض �عد ا�جيش قام السابقة األنفال عمليات من الحظنا كما

 �م� األعدام مهمة بتنفيذ قامت ال�ي االمنية ا�جهات ا�� بارسالها العوائل

 يذبتنف ا�جيش قيام و�� يبدو  كما استثنائية حالة توجد لكن ح�ن، �عد

 ��م الفوري األعدام مهمة

  ٢٧ أعدم حيث كور�مي قر�ة �� وحصلت عل��م القبض القاء حال
ً
 رجال

 تقديم الصعب من. رجال ستة األعدام من ونجا عل��م القبض لقاءأ �عد

 لفوريا األعدام تنفيذ وهو  القر�ة تلك �� األستثنائي ا�حدث لذلك تفس�� 

 . الرجال من األخرى  األنفال قرى  لس�ان حدث ما عن اختلف فقد بالرجال

 كنل قليلة أيام �عد املنطقة تلك ع�� سيطر��ا املهاجمة القوات فرضت

 عد
ً
  دا

ً
 ل���يا ا�جانب ا�� ع��  املدني�ن الس�ان من األلوف �عشرات قدر  كب��ا

 وظروفهم املاساوي  الالجئ�ن وضع . ا�حدود ع�� ا�جيش سيطرة قبل

 عامليا أهتماما محط �ان ضدهم الكيمياوي  السالح واستخدام الصعبة

  . الف��ة تلك �� و�حفيا

 السالح استخدام اوم�� ضدها وجهت ال�ي األ��امات السلطة أنكرت

 عدنان الدفاع وز�ر  م��م �ان عدة مسؤول�ن لسان ع�� وذلك الكيمياوي 

 خاتمة عملية عن متحدثا انذاك عقد �حفي مؤتمر  �� فقال هللا خ�� 

 :األنفال

 

۱۰۲۷ 
 



 الشهر  من الرا�ع يوم وان��ت املا��ي الشهر  من ٢٧ يوم العمليات شرعت“ 

 اليوم �� ..  ا�حا�� شهر ال من ا�خامس يوم الدقة وجھ ع�� أو  ا�حا��

 الدولة أعلنت العمليات ان��اء من يوم �عد أي الشهر  هذا من السادس

 �عةأر  أن العام العفو  اعالن �� علينا الضاغطة األسباب واك��  العام العفو 

 �� دخل لهم ليس الذين الناس من هم ا�حدود ع��ت ال�ي املجاميع أخماس

 العمليات جراء من يصي��م قد مام خوفا املنطقة غادروا وانما التمرد

 .“ العسكر�ة

 

۱۰۲۸ 
 



 

 من ألفا عشر�ن من أك��  لنا عادوا الذين اليوم هذا صباح �حد“ واضاف

 املنطقة �� تروهم أن بأستطاعتكم موجودين ا�حاء األكراد املواطن�ن

 .“ الشمالية

 القرى  نس�ا ترحيل ا�� أشار  ولكنھ القرى  س�ان ترحيل عملية ينكر  لم لكنھ

 كذلك ا�حدود عن �عيدة �انت قرى  اخالء ا�� �ش��  ولم فقط دوديةا�ح

 وا�حدث عراقي�ن األكراد �ان اذا“ فقال حصل بما العاملي األهتمام ��جب

۱۰۲۹ 
 



 )األطالق باب من فقط( جدال  املوضوع �� املتحدة األمم دخل ماهو  داخ��

 م��رة أجدها السباب معينة بطر�قة شع�ي من بجزء اتصرف أن أر�د أنا

 ر أخ ا�� م�ان من ترحيلهم �غرض انما الغازات �استخدام ليس �ع�ي دال ج

 .. “ الداخل ��

 

۱۰۳۰ 
 



  وقال
ً
 يالعامل العام للرأي للتوضيح كتابتك �� �ساعد�ي أن أرجو “ أيضا

 �حياةل األد�ى ا�حد مستلزمات فيھ تتوفر  ال ) أ( امل�ان �� قر�ة ال�� عندما

 لكهر�اءوا املاء بھ بديل مجمع ��ا وانقلھ شرحتھ الذي الظرف �سبب املدنية

 نضم تقع أو  االبادة �� هذه هل تجيب�ي أن أرجوك الالئقة العيش ووسائل

 “ .. بيو��م عل��م و��دم البشر  تقتل أن األبادة.. األبادة مفهوم

  

۱۰۳۱ 
 



 

 

 

 

 يهيأ لم من باالعدام يحكم العسكري القانون ،العسكري القانون نطبق"
 ال أو يقاتل أن مو.. الفنية الناحية من صحيحة بصورة الدفاعي موضعه

 اعيالدف الموضع هذا تقول الحرب أثناء لجنة تجي أذا .. يعني.. يقاتل
 .. عدموين لالعدام ينساق .. العمل عن متوفرة األمكانيات أن رغم يهيأ لم

 موضوعال بهذا باالجتهاد نسمح ما حتى .. العسكري القانون نطبق احنه
. .. ركابهم تنكص فالزم .. حرج بوضع مواضعهم من گاموا األمرين. ..

 ما ول تخريب .. مخرب ما لو مخرب هذا نگوم فمن .. ركابهم وانكصت
 ونطبقه ريالعسك للقانون نرجع احنه. .. فعليش . الحقيقة تضيع تخريب

 "عليه

  حسين صدام

  

۱۰۳۲ 
 



 خاصة معسكرات �� حجز  أما القرى  تلك س�ان من عليھ القبض ألقي من

 من رحل م��م والبعض األعتقال. منطقة وحسب عسكر�ة اعدقو  �� أو 

 . ال��ائي األعتقال م�ان ا�� يصل أن قبل أخر  معتقل ا�� معتقل

 كر ومعس ،كركوك �� الشع�ي ل�جيش طو�زاوة معسكر  املعتقالت تلك من

 ومعسكر  ،قوارتو وقاعدة ،دهوك �� نزرا�ي وقلعة ،للنساء دو�ز  أو  د�س

 . املث�ى �� السلمان نكرة و�جن املوصل �� سالمية ومعسكر  ار�يل �� بحركة

 الذين من الغالبية وحجز  ترحيل تم الذي املعسكر  �ان زاوة طوب معسكر 

 يتمل الرجال عن النساء فصل عملية تمت وفيھ، اليھ عل��م القبض ألقي

 تم أخرى  أحيان �� و .األعتقال م�ان عن �عيدة أماكن �� الرجال اعدام

 لكت وسنناقش معينة مناطق �� اعتقلوا ممن أيضا طفالواال  النساء اعدام

  الظاهرة
ً
 .الحقا

 قلن، زاوة طوب معسكر  �� املعتقل�ن من واالطفال النساء من �عدم لم من

 بالنسبة أما ،كركوك شمال د�س معسكر  ا�� قص��ة اعتقال ف��ة �عد

 .السلمان نكرة ا�� النساء �عض مع نقلوا فقد للشيوخ

 قبل زاوة طوب معسكر  �� اعتقلوا الذين عدد عن دقيقة احصائية التوجد

 حةمل �عطي وثيقة توجد لكن أخرى  معسكرات ا�� نقلهم أو  اعدامهم يتم أن

 املرقم التحقيق/ السليمانية أمن مدير�ة كتاب وهو  املعتقل�ن عدد عن

 ةاألحصائي أدناه ندرج الهاتفية امل�املة ا�� اشارة“ ٢٩/١٠/١٩٨٨ �� ٢٥١٦٣

 ةاملطلو�

 معسكر  ا�� ارسلوا �سمة ٩٠٣٠ �عدادها عائلة ١٨٦٩-و �خص ٢٥٢٣

 ناءأث عل��م القبض ألقي الذين من التأميم محافظة �� الشع�ي ا�جيش

 .“ البطولية األنفال عمليات

۱۰۳۳ 
 



 

 

۱۰۳٤ 
 



 �� نزرا�ي قلعة ا�� أرسل األنفال خاتمة منطقة �� عليھ القبض ألقي من

 معسكر  �� جرت كما جالالر  عن النساء فصل عملية تمت وف��ا دهوك

 معسكر  ا�� النساء ورحلت �عيدة اماكن �� الرجال اعدام ليتم زاوة طوب

 .املوصل �� سالمية

 مسراحه واطلق املعسكرات تلك �� معتقل�ن �انوا ممن، الكث��ون قص

 وعن املعاملة وسوء األعتقال ظروف عن األنفال محكمة ��، �عد فيما

 جةكنتي تو�� من عدد عن أيضا احصائية والتوجد. للنساء اغتصاب حاالت

 . املعتقالت تلك �� املعاملة لسوء

 �افة عن ٦/٩/١٩٨٨ بتار�خ عفوا صدر  العسكر�ة العمليات ان��ت أن �عد

 .البيان حسب الطالبا�ي جالل“ ا�خائن“ عدا األكراد

  �انت العفو  مدة
ً
  شهرا

ً
 قيادة برقية �� ورد كما اصداره تار�خ من واحدا

 ٤/١٠/١٩٨٨ �� ٢٩٤٦ املرقمة الشمال متنظي مكتب

 حسن ع�� املناضل الرفيق �سب العام العفو  قرار  مدة ان��اء لقرب بالنظر “ 

 :املجيد

 يوم من ٦٠٠ بالساعة اعمالها العائدين استقبال �جان �افة تنت�ي. ١

٩/١٠/١٩٨٨ 

  الوط�ي الصف ا�� العائدين ارسال. ٢
ً
 ا�� ٩/١٠/١٩٨٨ يوم من اعتبارا

 ؤونش �جنة سكرت��  مع التنسيق �عد السكرتار�ة الشمال ظيمتن مكتب

 .الشمال

 ا��) ٢( الفقرة �� املذكور�ن ايصال تأم�ن العسكر�ة ا�جهات تتو��. ٣

 .“ واعالمنا يلزم ما اتخاذ ير�� السكرتار�ة

 �املسيحي�ن اخرون بھ �شمل لم لذلك“ األكراد“ عن �ان العفو  قرار 

 .بالعفو مشمول�ن الدولة جهزةأ �عت��هم لم حيث وال��يدية

۱۰۳٥ 
 



 

 العام العفو  قرار  مدة ان��اء : ربالشمال تنظيم مكتب قيادة برقية

 

۱۰۳٦ 
 



 عد� املسيحي�ن من اشقاء أر�عة اختفاء فتذكر  لذلك تلمح وثيقة توجد

 لسيدا“ :ا�� ا�جنود الولئك قر�بة كتبت فقد. للسلطات أنفسهم �سليم

 األجالل تحية املح��م عاهور  هللا حفظھ حس�ن صدام املناضل الرئيس

 ا�حاقدين األعداء ع�� األنتصارات ومحقق العراق مجد لبا�ي واالكبار 

 ��زو  أخ أوالد توما ستيفان مسكو  املواطنة أ�ي املنتصر  الرئيس سيدي

 من العام العفو  قرار  صدور  وعند ا�جنو�ي القاطع �� م�لف�ن جنود األر�عة

 معرفة علينا �عذر  ذلك عدو� دهوك �� أنفسهم سلموا سيادتكم قبل

 ضلغر  املوقر  مقامكم أمام املثول  املنتصر  سيدي أرجو .أالن و�حد مص��هم

 فيحاء ودخل .. عدالتكم باب طرق  من خاب وما“ املجهول  مص��هم معرفة

 “.  رحمتكم

 

۱۰۳۷ 
 



 اءمص��أقر� ملعرفة رسمية تحقيق عملية، الطلب لذلك كنتيجة ابتدات،

 ومات استيفان مسكو  املوطنة طلب“ قيقالتح ذلك �� ورد الطلب صاحبة

 مص��  عن فيھ �ستفسر  والذي هللا حفظھ القائد الرئيس السيد ا�� واملعنون 

 أسما��م: املدرجة زوجها اشقاء

 م�ي دنو  انوراس م.ج -ا

  دنو  خوشابا م.ج -ب

 م�ي دنو  منصور  م.-ج

 م�ي دنو  بنيام�ن م.ج-د

 �� ١٠/٩/١٩٨٨ بتار�خ أنفسهم وسلموا هار��ن جنود أعاله املذكور�ن

 اجابنا -٦/٩/١٩٨٨٫٥ بتار�خ الصادر  األخ��  العفو  قرار  خالل دهوك محافظة

 :التالية باملعلومات ٨/٣ �� ٢٩١ برسالتھ املوصل أمن. م

 �� ٤٢ فق ا�� األخ��  العفو  قرار  خالل أنفسهم سلموا أعاله املذكور�ن -ا

 محافظة ا�� حي��ا �� وارسلوا األنفال خاتمة عمليات أثناء دهوك قاطع

 .“ املحافظة �� األستقبال �جان قبل من استقبالهم لغرض دهوك

 ركوكك ع�� املوجودة القالع �افة �� قبلنا من واالستفسار  البحث تم -٧“ 

  نقل لدينا يتأييد ولم ار�يل -
ً
 ذهه ا�� الوط�ي الصف ا�� العائدين من أيا

 .القالع

 خالل من موصل دهوك مركزي  مع عةاملتا� تم أعاله ورد ما ا�� اضافة -٨

 ال�ي ةاملنطق أو  نقل��م ال�ي وا�جهة أعاله املذكور�ن مص��  ملعرفة الهاتف

  ف��ا يتواجدون 
ً
 محافظة �� املذكور�ن تواجد يو�د لم دهوك أس م أن علما

 استخبارات مركز  واخ��نا املركز  �جالت �� أسماء لهم والتوجد دهوك

 عل أعاله برسالتھ مذكور  ما ع�� علوماتم لديھ تتوفر  ال  بأنھ املوصل
ً
 أن ما

 �� ديةا�ج �عدم ورأينا عل��ا االستناد واليمكن متناقضة املركز�ن معلومات

۱۰۳۸ 
 



 عةمتا� دهوك أس م بأم�ان حيث األت�الية من نوع وهناك قبل من املتا�عة

 تفاصيل ومعرفة القائد ل�حزب دهوك فرع قيادة مع جدي �ش�ل املوضوع

 .“ أعاله ذكور�نامل ومص��  قضية

 دون  من يبدو  كما تصرفت الدولة أجهزة أن التحقيق نتيجة من املالحظ

 دون  من األعدام عملية نفذ �عضها وان األقل ع�� ا�حالة هذه �� تنسيق

 .منھ أع�� جهات أخبار  أو  الرجوع

 ماك السكنية املجمعات �� السكن ع�� أج��  العفو  �عد سراحھ أطلق من

 بتار�خ ٤١٧٣/ ٣ ش املرقم دهوك محافظة أمن مدير�ة كتاب �� ورد

 لشمولهم أدناه اسما��م املدرجة األ�خاص اليكم نرسل ٢٩/٥/١٩٨٩

 ماالستال  راج�ن. بمحافظتكم السكنية املجمعات ا�� ال��حيل بأجراءات

 .التقدير مع واعالمنا

 األسماء

 أحمد مو��ى خالد-١

 أحمد مو��ى خالد فاطمة -٢

 خالد رمضان خولة. ا :من �ل أطفالها مع رشيد رمضان فاطمة -٣

 خالد رمضان خناف. ٤

 ٣/١٢/١٩٨٩ �� ١١١٢٠ كتابنا/ الذا�ي ا�حكم منطقة أمن مدير�ة ا�� ��خة

  أشهر  ستة البالغة حجزهم ف��ة ان��ت املذكور�ن
ً
 مشمول�ن وحاليا

 .“ التوج��ات وحسب ار�يل �� السكنية املجمعات ا�� ال��حيل باجراءات

 أمن كتاب �� ورد كما العمليات تلك جراء فقده عما أعتقل من �عوض لم

 التطو�ر  استمارة تنظيم عدم تقرر  ١٢/١٢/١٩٨٨ �� ٧٢٨٠ املرقم شقالوة

 ملدنا �� اس�ا��م و�تم األنفال عمليات خالل املتسر�ة للعوائل الر�في

 م�افحة �جنة ار�يل محافظة كتاب �� وايضا �عو�ض بدون  ا�جديدة
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 وغ��  املنقولة األموال ال�عاد ٢٠/١١/١٩٨٨ �� ٨٠٠٩ املعادي النشاط

 . املخر��ن ا�� العائدة املنقولة

 
 املعادي النشاط م�افحة �جنة ار�يل محافظة كتاب

 
 ٧٢٨٠ املرقم شقالوة أمن كتاب

۱۰٤۰ 
 



 

 

 

۱۰٤۱ 
 



 م�افحة �جنة برقية �� ورد كما أيضا املخر��ن ذوي  شمل التعو�ض عدم

 طلبات ترو�ج عدم تقرر  ٢٢/١١/١٩٨٨ �� ٨٠٤٩ ار�يل �� املعادي النشاط

 دمهاه تم وال�ي املخر��ن ذوي  من والقصبات املدن �� املزالة الدور  ا�حاب

 شيدةم �انت ال�ي األرا��ي قطع بت�جيل البلدية دوائر  ا�� واال�عاز  سابقا

 .البلدية بأسم الدور  عل��ا

 ورد ماك مله �عاد لم ما ف��ة �� أ��ا يبدو  املخر��ن عن قطعت ال�ي ا�خدمات

 �� ٧٦٦٠ املعادي النشاط م�افحة �جنة ار�يل محافظة كتاب ��

 فقط املخر��ن ذوي  دور  ا�� والكهر�اء ا�خدمات أعادة تنسب ٢٥/١٠/١٩٨٨

 ادع ال�ي العوائل ع�� ذلك و�قتصر  املخر��ن ا�� العائدة الدور  وال�شمل

 .فقط الوط�ي الصف ا�� ابنا��ا

 �حياةا وازالة تدم��ها تم ال�ي املناطق �� العيش تحر�م وهو  األنفال منطق

 حمالتب بالقيام وذلك العسكر�ة العمليات ان��اء �عد عليھ التأكيد تم م��ا

 رقمةامل الشمال تنظيم مكتب رسالة �� ورد كما املناطق تلك �� تفتيش

 مع بالتنسيق تفتيشية بجوالت القيام تنسب ٢٠/١١/١٩٨٨ �� ٩٠٠٨

 املقبوض وارسال تواجد أي القبض اللقاء ةالعسكر� والوحدات ا�جهات

 . “ األدار�ة وحداتكم ضمن الواقعة العامة األمن مدير�ة ا�� عل��م

 العمليات ان��اء من بالرغم بھ األعدام نفذ عليھ القبض يلقى ومن

 ، لالنفال العسكر�ة
ً
 ورد كما ٤٠٠٨ الكتاب من ا�خامسة الفقرة ا�� استنادا

، العليا املراجع توج��ات ع�� بناء“ ٢٢/١١/١٩٨٨ �� ار�يل أمن كتاب ��

 �� ٤٠٠٨ الشمال تنظيم مكتب قيادة برقية من) ٥( الفقرة تطبيق تنسب

 ون و�د أمنيا واملحذورة املحرمة املناطق �� يتواجد من �ل بحق ٢٠/٦/١٩٨٧

 “ .أستثناء
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 العسكر�ة العمليات ان��اء من بالرغم األعدام ار�يل: تنفيذ أمن كتاب
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 حسن ع��“ التخر�ب“ ان��اء من بالرغم ومنطقها األنفال من�ج ��ع أكد

 �عد املجيد محل حل الذي العامري  حسن حضره مؤتمر  �� وذلك املجيد

 لشمالا تنظيم قيادة �� املنعقد املؤتمر “ �� ورد كما مهمتھ �� األخ��  نجاح

 وز�ر  املجيد حسن ع�� الرفيق وحضره ٨٩ حز�ران ١٠ يوم ١٦٠٠ بالساعة

  . الالشم تنظيم مكتب سر  أم�ن العامري  ع�� حسن والرفيق املح�� حكما�

 

۱۰٤٤ 
 



 نأ املح�� ا�حكم وز�ر  املجيد حسن ع�� الرفيق أكد املؤتمر  بداية �� -١

 عمل أي نن�ي أن وعلينا ٤/٩/١٩٨٨ من اعتبارا انت�ى التخر��ي العمل

 .فقط العراق شمال �� وليس السبل ش�ى ومالحقتھ بالعراق تخر��ي

 عةقل كالر  منطقة ال��ا للعودة املخر��ن �عمل مهمة مناطق ثالث هناك -٢

 ال�ي ملهمت�نا واملنطقت�ن ال���ي العرا�� واملثلث ل��كيا املجاورة املناطق - دزة

 ).داغ قره- دزه قلعة(  املخر��ن ��ا ��تم

  املحذورة املناطق -٣
ً
  ��ا ال��اون  يجوز  ال  أمنيا

ً
 جدواللت السماح وعدم ��ائيا

 .ف��ا والر�� الزراعة وممارسة الس�ا�ي

 تابك �� ورد كما دزة قلعة س�ان ترحيل عملية تمت يبدو  األساس هذا وع��

 ١٩٨٩ أب ٥ بتار�خ ٣ق/٣ ش املرقم الشرقية املنطقة استخبارات منظومة

 محافظة �� للسكن دزة قلعة أها�� من قسم ترحيل تم ٨٩ ايار  ٣١ بتار�خ -ا

 :ي�� وكما السليمانية شرق  يقعان ع�نمجم �� السليمانية

 
ً
 نفوسها عدد عائلة وعشرة وسبعمائة األف أر�عة ٤٧١٠ اس�ان تم. أوال

 صدامية مجمع �� �سمة وستون  ومائتان ألف وعشرون ستة ٢٦٢٦٠

 . األو�� باز�ان

 
ً
 ٧١٦٩ نفوسها عدد عائلة و�سعون  وسبعمائة ألف ١٧٩٠ اس�ان. ثانيا

 . ةالثاني باز�ان صدامية مجمع �� �سمة ن وستو  �سعة ومائة األف سبعة
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 دزة قلعة س�ان ترحيل
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  استمرت كعقو�ة املخر��ن ذوي  ترحيل عملية
ً
 رحلوا ةالف��  هذه �� لكن أيضا

 �� ١٨٣٣٧ املرقم ار�يل أمن كتاب �� ورد كما ا�جنو�ية املحافظات ا��

 أو  عائلة ضد م�جعة غ��  معلومات توفر  عند ي�� ما تنسب" ٢٨/١١/١٩٨٨

 جاهت ا�حسنة نواياهم يظهروا لم أو  التخر�ب مع يزال ال  ابنا��م أحد �خص

 هممع التعامل و�تم ا�جنو�ية املحافظات �� حجزهم �غية العظيم العراق

 .“ ا�حاالت هذه مثل �� العراقي�ن با�� مع

 م��م البعض ابتدا األنفال عمليات من املحتجز�ن سراح أطلق أن �عد

 انكرت وال�ي اقار��م مص��  معرفة ملحاولة لسلطةا أبواب ع�� بالطرق 

 كتا��ا �� العامة األمن مدير�ة �عليمات �انت فقد بمص��هم معرف��ا بدورها

 عن معلومات لدينا تتوفر  لم( عبارة تكون “ ع�� تنص ٢٥/٩/١٩٩٠ ��

 البطولية األنفال عمليات �� عل��م وقبض( عبارة عن بدال )  مص��هم

 “ ).لياحا محجوز�ن والزالوا

 

۱۰٤۷ 
 



 الزلت العمليات تلك ان��اء ع�� سنة عشر�ن من أك��  مرور  من الرغم ع��

 :م��ا الجابات تحتاج األسئلة من الكث�� 

 التسمية؟ مغزى.. األنفال

  باالنفال العمليات تلك سميت
ً
 معركة نع تتحدث ال�ي األنفال �سورة تيمنا

  ٣١٣ عددهم لغالبا املسلم�ن ب�ن وقعت مت�افئة غ��  معركة و�� ، بدر
ً
 رجال

 �تجه��اتو  بليال��ا أيام ثالثة استغرقت رحلة �� ال�حراء عبور  �عد متعب�ن

  ٩٥٠ من املكون  قريش جيش و��ن ،فق��ة عسكر�ة
ً
  مقاتال

ً
 .بالسالح مددجا

 ولكن ،النصر إم�انية �� ال�حابة راود الشك إن السورة من الوا�ح

 بالنصر  وعدا أنصاره أعطى ،املعركة حافة ع�� صعبة صالة و�عد ،الن�ي

 ىأعط الوعد هذا . أنصاره جانب إ�� املشرك�ن سيقاتلون  هللا مالئكة ألن

 .عل��م وانتصروا قريش جيش فقاتلوا معنو�ا دفعا األوائل للمسلم�ن

 ح�ى املسلم�ن من �عض ب�ن ورد أخذ موضع“ الغنائم“ أي األنفال �انت

َك “ تقول  ال�ي األية نزلت
َ
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َ
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 نفالباال  العسكر�ة العمليات تلك �سمية مغزى  تفس��  بمحاولة قام من أول 

  فذكر  Harper maqazine �شر��ا مقالة �� مكية كنعان �ان

 تلك س�ان قرى  أن لتع�ي القرانية السورة تلك البعث سلطة فسرت“ 

  املحذورة“ املناطق
ً
 هممتاع وح�ى بل الزراعية وحاصال��م ومواش��م“ أمنيا

  بھ التصرف حق عائد، ال�خ��ي
ً
 ل�حكومة مطلقة و�صورة قانونيا

 .املركز�ة
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 ااحتالله �عد القرى  تلك من ورجال واطفال �ساء أرواح �انت هل و�تسائل

 .“؟ والضباط ل�جنود حالل

 متاع �� املطلق التصرف حق لنفسها الدولة منح عن مكية تفس��  مايؤ�د

 ورد ما هو  املعركة انفال أو  غنائم أي القرى  تلك س�ان وحاصالت وموا��ي

 ۲۰�� ٤۰۰۸ املرقم الشمال تنظيم مكتب قيادة كتاب من السا�عة الفقرة ��

  عرضناه والذي ۱٩۸۷/  ٦/ 
ً
 عليھ يحصل ما �ل �عت�� “ نصت حيث سابقا

 ماعدا“ مجانا ال��م يؤول مقاتلوهم او  الوط�ي الدفاع افواج مستشارو 

 لد��م فتبقى ا�خفيفة االس�حة اما املتوسطة و  الساندة و  الثقيلة االس�حة

 .“ فقط االس�حة هذه باعداد اعالمنا يتم و 

 �عد القرى  تلك من ورجال واطفال �ساء أرواح �انت هل �ساولھ أما

 ؟والضباط ل�جنود حالل احتاللها

 قىيل من جميع يحجز “ الكتاب نفس من ا�خامسة الفقرة عنھ تجيب فر�ما

 يةاالمن االجهزة معھ تحقق و  املنطقة هذه قرى  ضمن لتواجده القبض عليھ

( عمر ا�� صعودا داخل سنة) ۱٥(  عمره يتجاوز  بمن االعدام حكم ينفذ و 

 .“ اعلامنا و معلوماته من الاستفادة بعد داخل سنة)  ۷۰

 اسيةاألس الغنيمة أو  األنفال أن“ املستبد“ كتابھ �� ا�جزائري  زه��  �عتقد

 ؟حملةا� تلك �� األنفال �انت ماذا“ األرض �انت العسكر�ة العمليات لتلك

 يةذهب سبائك أو  فاخرة سيارات املدمرة الكردية القرى  فال�� لدى تكن لم

 اتذ املنقولة الغنائم فليست للصغار  ا�حرب هذه �� الغنائم تركت لذلك

 ظر الن �غض األرض هنا األساسية الغنيمة. بأسمها العملية لتسمى أهمية

 بالذات األرض �انت وقد. بدو��م تكون  أن األفضل ومن ،ساكن��ا عن

 .وهدفها ا�حمالت موضوع
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 رى ي نظري  ت��ير  ع�� راداألك س�ا��ا من األرض اخالء عملية استندت وقد

 هال الحق غر�بة جاليات املعاصرة العر�ية الدول  �� القاطنة القوميات أن

 .“ عل��ا تقيم ال�ي األرض ��

 ت�ان هل �حيحا؟ مكية تفس��  �ان هل التساول  من البد ذلك من بالرغم

 عمليات �سمية العمليات تلك ع�� أطلق من بذهن ٤٠٠٨ الكتاب فقرات

؟ وا�حرب واملوت العنف بمفردات زاخرة السورة هذه كون ل أم األنفال؟
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  مجرد التسمية �انت هل
ً
 من ىح� �حيح غ��  تيمن وهو  السورة بتلك تيمنا

 لةل�حم مثال  �ش�ل ما التار�خية الواقعة �� فليس“ التار�خية الناحية

 يعةطب �� وال  العددي التوازن  �� ال  املجيد، حسن ع�� قادها ال�ي الدمو�ة

 املدعومة ا�خاصة القوات من لفاأ ٢٠٠ �انت ا�حكومية فالقوات. املواجهة

 بأس�حة البيشمركھ قوات من آالف بضعة مقابل والط��ان بالدبابات

 حديدو�الت املدني�ن الس�ان ع�� ا�حملة تركزت ولذلك ،ومتوسطة خفيفة

 .املسلم�ن من الطرف�ن كال  �ان ذلك عدا“ واألطفال والنساء الشيوخ

 سمى من“ ان السابق عرا��ال الدفاع وز�ر  احمد هاشم سلطان افادة حسب

 افوأض ،“ االول  الفيلق قائد عز�ز  ساجت �امل هو  باألنفال العمليات تلك

 السورة ��ذه اتبارك: �� قال االسم هذا اختيار  أسباب عن سألتھ وعندما“

 .“ فقط الكر�مة
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  �ان وأن عز�ز  ساجت �امل الفر�ق ذهن �� مادار  معرفة �ستطيع ال 
ً
 هو  فعال

 حايا� من األلف كمص��  انت�ى الرجل فمص��  عل��ا سميةالت تلك أطلق من

 .قياد��ا �� شارك ال�ي العمليات

 

 دزه قلعة دور  ��ديم
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 عدد وماهو األنفال؟ أتناء دمرت التي القرى عدد ماهو

 املرحلني؟

 عمليات أتناء تدم��ها تم ال�ي القرى  عدد عن دقيقة احصائية توجد ال 

 نم نيسان �� القرى  تجميع مرحلة بدء من الك�� املرحل�ن عدد أو  األنفال

 .١٩٨٨ عام من أيلول  �� األنفال عمليات ان��اء ا�� ١٩٨٧ عام

 LES ھكتاب �� باباخان ع�� نقلها رسمية غ��  احصائية توجد ذلك من بالرغم

KURDES D’IRAK عن األخ��  ��ا قام رسول  ا�حاج لشورش كتاب عن 

 :�اال�ي و�انت ١٩٧٥ عام منذ املدمرة والقرى  املرحل�ن

 ٣٨٣٩            املدمرة القرى  عدد

 ١٧٥٧         املدمرة املدارس عدد

    ٢٤١٩        املدمرة املساجد عدد

 ٢٧١ املدمرة املستوصفات عدد

 ٢١٩٨٢٨        املرحلة العوائل عدد

 ١١٦٨٤١٦   للمرحل�ن الك�� املجموع

 ثحي ال��حيل مليةع الرسمية السلطة مصادر  تنكر  لم سابقا ذكرنا كما

 رةمحصو  أ��ا ع�� صورت لك��ا هللا خ��  عدنان األسبق الدفاع وز�ر  أكدها

 نامق انذاك دهوك محافظ ذكر  الغرار  نفس وع�� ا�حدودي بالشر�ط

 أن ١٠/١٠/١٩٨٨ املورخ �عددها الدستور  مجلة نقلتھ تصر�ح �� السور��

 األلف ونقل أليرانيةا ا�حدود من بالقرب األقل ع�� قر�ة ٢٠٠ أخ�� العراق“

  وقال أخرى  مناطق ا�� األكراد
ً
 قرار  اطار  �� يأ�ي القرو��ن أجالء أن أيضا

 والسيما ايران مع ا�حدود طول  ع�� أحمر  خط بأقامة العراقية ا�حكومة

 وا��ا اعوام بضعة منذ بدأت العملية أن واضاف .. الشمالية املنطقة ��

 �� القرى  عدد �عرف ال  أنھ أو�ح ولكنھ ،محافظتھ �� استكملت
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  بأنھ وذكر . الذا�ي ا�حكم منطقة �� األخر��ن املحافظت�ن
ً
 خ��ة نم انطالقا

 ح�سم لن فأنھ مشا�ل من املخر�ون  يث��ه وما ايران مع ا�حرب �� العراق

 ت��واح مسافة األيرانية ا�حدود عن يبعد الذي ا�خط وراء بالعيش ألحد

 .�لم ٢٠ -١٠ ب�ن

 أن اذ ،لالكراد املعيشية الظروف تحس�ن ا�� ��دف ءاألجال عملية أن وقال

 �� رةمنتش نائية صغ��ة قرى  �� ا�خدمات ع�� األبقاء �ستطيع ال  ا�حكومة

 مناطق ا�� لالنتقال مستعدون  القرو��ن أغلب أن كما. واسعة مناطق

 ومنحوا القديمة منازلهم عن مادية �عو�ضات لهم دفعت وقد. جديدة

 اتمجمع �� لهم منازل  لبناء الالزمة القروض ا�� افةباالض مجانا األرا��ي

 . “ ال�حية و�الوسائل بالكهر�اء مزودة جديدة سكنية

 ذلك جاء قال الداخل ا�� اليران املجاورة الكردية القرى  ترحيل حول “ 

 مسافة ا�� الشمال �� ا�حدودية القرى  جميع ل��حيل شامل مخطط ضمن

 و أ تركيا أو  اليران املجاورة القرى  واءس العرا�� العمق داخل كيلوم��ا ٣٠

 األعتداءات من القرى  هذه س�ان حماية أهمها أسباب لعدة وذلك سور�ا

 يأم� حزام اليجاد وايضا األيرانية- العراقية ا�حرب أثناء حدث كما ا�خار��

 .“ املخر��ن من األكراد و�حماية للعراق حدودي
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 دهوك محافظ

 

۱۰٥٤ 
 



 

 ١٩٨٩أب /أغسطس  ١٢ ال�و�تية السياسة جر�دة
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 ١٢/٨/١٩٨٩ يوم �� الصادرة الكو�تية السياسة �جر�دة نادر  تصر�ح و��

 عن فكرة انذاك السليمانية محافظ ال��زن�� الكر�م عبد جعفر  أعطى

 الهم�� للقصف �عرضت السليمانية قرى  أن أعلن حيث املرحل�ن حجم

 فكرة جاءت ثم ومن عائلة ألف ٢٠ حوا�� م��ا هاجرت حيث ا�حرب أثناء

 بي��ما من ا�جديدة املناطق �� عائلة ألف ٥٩٥ توط�ن أالن تم حيث ترحيلها

 كم ٣٢ مسافة ا�� نقلها �عد حلبجة صدامية منطقة �� ألف ٥٠ ا�� ٢٠

 .“ العراقية ا�حدود داخل

 أفراد ٣ �ان العائلة أفراد معدل أن اف��ضنا اذا التصر�ح هذا حسب

 ورد الذي املرحل�ن عدد من أك��  وهو  ١٧٨٥٠٠٠ املرحل�ن عدد يكون  فسوف

 . رسول  ا�حاج شورش احصاء ��

 ؟العمليات تلك جراء" املؤنفلني" املفقودين عدد ماهو

  وذكر  بك��ة يتداول  رقم يوجد
ً
 عدد أن وهو  األنفال محكمة �� أيضا

 . فرد ١٨٢٠٠٠ ا�� يصل العمليات لتلك نتيجة املفقودين

 Genocide in Iraq كتا��ا �� أل�سانا حقوق  مراقبة منظمة قدرت ح�ن ��

 ب�ن ما ي��اوح بأنھ ، بھ قامت جزئي م�ح ا�� استنادا، املفقودين عدد

 .مفقود ١٠٠٠٠٠ ا�� ٥٠٠٠٠

 �� األ�سان حقوق  مراقبة منظمة باح�ي أحد وهو  Joost Hiltermann ذكر 

 الرقم مصدر  أن The Anfal campaign in Iraqi Kurdistan �عنوان مقالة

 عدد بتقدير  قام والذي الكردستا�ي الوط�ي األتحاد حزب هو  ١٨٢٠٠٠

 نم ال�حايا م��ا فقد ال�ي القرى  س�ان عدد تخم�ن أساس ع�� املفقودين

 ا�حقيقي بالعدد عالقة أو  احصائي أساس أي الرقم لهذا يكون  أن دون 
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 عدد تقدير  أن املقالة نفس �� Joost Hiltermann ويعتقد. للمفقودين

 .لعددهم ت�خيم أيضا هو  ألف بمائة املفقودين

 

 شامل م�ح بمهمة األنفال �حايا حقوق  عن الدفاع �جنة قيام“ ذكر فقد

 ٩٥ ا�� ٩٢ األعوام ماب�ن الكردي�ن ا�حز��ن لسيطرة ا�خاضعة للمناطق

 .فقط مفقود ألف وستون  ثالثة حالة توثيق فاستطاعت

 يمالتأم محافظة �� خاصة املناطق �عض ا�� الوصول  ال�جنة �ستطع لم

 عدد ال�جنة قدرت فقد ذلك من و�الرغم انذاك الدولة لسلطة ا�خاضعة

 الكث��  �جنةال وتقدير  استنتاج �شر  أثار . ألف سبع�ن بحوا�� الك�� املفقودين

 .“ املنطقة ملغادرة رئيسها فاضطر  كردستان �� ا�جدل من

 لأق عددهم ن�ا لو  ح�ى املفقودين لعدد موثق بإحصاء القيام أن أعتقد ال 

 أنصاف هو  بل حصل ما فضاعة من يقلل املتداول  التخمي�ي العدد من
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 ا�حقوق  لتثبيت ضرور�ة املعرفة فتلك أنفسهم األنفال ل�حايا

 .والتعو�ضات

 

 عمليات مناطق بني املفقودين عدد يف االختالف مل

 األنفال؟

 ظاهر  فرق  وجود أعاله الواردة املقالة نفس �� Joost Hiltermann الحظ

 الفاخت وجود وكذلك املختلفة األنفال عمليات مناطق ب�ن ال�حايا �عدد

  املناطق تلك ب�ن واالطفال النساء من ال�حايا بنسبة
ً
 .أيضا

 وحوا�� ،األو�� األنفال عمليات منطقة من واحد مفقود وجود ذكر  فهو 

 فالغالبية. السا�عة ا�� الرا�عة االنفال عمليات مناطق من مفقود ٢٠٠٠

 لالعوائ ومن“ كركوك قرب“ الثالثة األنفال عمليات منطقة من �انوا م��م
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 فالاألن عمليات منطقة ا�� الثانية األنفال عمليات منطقة من هر�ت ال�ي

 .العملية تلك بدء ساعة الثالثة

 م�ان ع�� Hiltermann مالحظة حسب أعتمد واالطفال النساء مص�� 

 أو  السادسة ،ا�خامسة ،الثانية فالاألن منطقة سكنة من �انوا فأن سك��م

 د�ع سراحهم أطلق ثم كركوك شمال د�س معسكر  �� حجزوا فقد السا�عة

 خاتمة منطقة سكنة من �انوا وان. املجمعات �� واسكنوا العام العفو 

 مسراحه اطلق وكذلك املوصل �� سالمية معسكر  �� حجزوا فقد االنفال

 .العفو �عد

 واالطفال النساء من والرا�عة الثالثة فالاألن عمليات سكنة من �ان من

  واعدم. اعدامهم تم أي ا�حالة هذه �� �الرجال معهم التعامل تم فقد
ً
 أيضا

 األنفال عمليات منطقة ا�� الثانية األنفال عمليات منطقة من هرب من

 .الثالثة

 �� واعتمد. كركوك هو  األختالف لذلك Hiltermann قدمھ الذي التفس�� 

 األستخبارات مدير  معاون  السامرائي وفيق مع اجراها بلةمقا ع�� ذلك

 هو  املنطقة تلك من باكملها عوائل تصفية من فالغاية“ .انذاك العسكر�ة

 حملة من جزء �انت أي بكركوك املحيطة املناطق �� األكراد �سبة لتقليل

 .“ املنطقة تلك �� التعر�ب

  التفس��  هذا يكون  قد
ً
 من العوائل قتلل األخر  التفس��  لكن �حيحا

 لزم�يا التفس��  يكون  قد نظري  وجهة من والرا�عة الثالثة األنفال منطق�ي

 الن اعدموا هوالء أن ذلك ومع�ى. السلطة رجال بمزاجية وعالقتھ ل�حدث

 ع�� شددت أي قرارها �� �شددت ١٩٨٨ عام من نيسان شهر  �� السلطة

 ألقي من اعدامب �عاقب الذي ٤٠٠٨ الكتاب من ا�خامسة الفقرة تنفيذ

 النساء القرار  صيغة حسب �شمل وهذا املناطق تلك �� عليھ القبض

 .. واالطفال
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 قرار  يقتطب �� وتر�� تتشدد السلطة �انت صدام الرئيس حكم ف��ة فخالل

. عام عفو  باصدار  األعدام من اخر�ن عن ويعفى البعض فيعدم ،االعدام

 اسلوب ان“ الثمانينات �� العدل وز�ر  مع حديثھ �� وردت ذلك ا�� اشارة

  الرأفة
ً
 مع�� املعفي اخراج ذلك �� بما ال�امل، العفو  طا�ع يأخذ ما غالبا

، الشارع ا�� االعدام زنزانة من
ً
. مداها ا�جديدة ا�سانيتھ تأخذ ح�ى فورا

 ا�جديدة ا�سانيتھ تأخذ ال  قد املؤ�د، ا�� االعدام من حكمھ خفضنا اذا اما

 فو اع ملاذا .. ال��بوي  من�جنا يطبق لن ذاك وعند نر�د، او  نتم�ى كما مداها

  لدّي  ألن اليس أذنب؟ عمن
ً
 يجعل قد العفو  هذا بأن أمال  هناك بأن اعتقادا

 صالحيات حس�ن صدام لدى جديد؟ ا�سا�ي باطار  وتفك��ه سلوكھ

  وترا�ي. يخفضھ او  القرار  يل�� ان اراد اذا فيستطيع
ً
 حكم بالغاء اقوم احيانا

  بيتھ ا�� ويعود الشارع ا�� يخرج بأن وآمر  �خص، بحق االعدام
ً
 أي. “ رأسا

 لتنازل ا هو  بل امل��م ل��اءة ال  األحيان �عض �� يل�� األعدام حكم تنفيذ أن

 �وع� السلطة رجال مزاجية حدد��ا فاالحداث ، مرتبة أد�ى فرد مع الفو��

 تنفيذ �� السلطة �شددت الفاو  تحر�ر  وقبل ١٩٨٨ عام نيسان �� ذلك

 واالطفال بالنساء األعدام حكم فنفذت ٤٠٠٨ الكتاب من ا�خامسة الفقرة

 لاألنفا عملية مسرح �� عل��م القبض ألقي الذين من الرجال ا�� اضافة

 األعدام محك تنفذ ولم الفقرة تلك بتنفيذ تراخت الفاو  تحر�ر  و�عد الثالثة

 .�مم� الرجال واعدام بحجزهم واكتفت ذلك �عد واالطفال بالنساء
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 يف الوطني الدفاع افواج ودور. .. األنفال حمكمة

  ؟العمليات
 الرئيس نظام مسؤو�� من محاكمتھ تمت ملن عديدة انتقادات وجهت

 االكراد من مسؤول أي ا�� ��مة أي توجيھ هوعدم أهمها اعتقد السابق

 من الوط�ي الدفاع أفواج رؤوساء بالذات و  النظام ذلك من جزًءا �ان ممن

  لعبوا نالذي
ً
  دورا

ً
 ةبجغرافي ملعرف��م وارشاده ا�جيش اسناد �� رئيسيا

 ها��األ  ع�� القبض القاء �� ومساهم��م القرى  باقتحام وقيامهم املنطقة

 .ال��ب عمليات �� واملشاركة

 

 هللا خ��  عدنان الدفاع حديث وز�ر 

  �ان ما وحسب
ً
 مبالغا يتقا��ى األفواج رؤساء من �ل �ان انذاك متداوال

 .املهام بتلك للقيام النظام من طائلة
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 جرت األنفال عمليات أن انطباعا �عطي أولئك من ألي ��مة أي توجيھ عدم

 أن القائل التفس��  �عزز  و�التا�� ،فقط كردي طرف ضد عر�ي طرف ب�ن

 ؟ماحدث هذا هو  هل لكن ،أخر عرق  قبل من عرق  ابادة حملة �انت ا�حملة

 ليس قسم وهو  األكراد من قسم اهمةمس عن تتحدث والشهود فالوثائق

 لم ملك�� شع��م من جزء ابادة �� ،ابادة اعت��ناها واذا محار�ة �� بالقليل

 .للمسائلة ح�ى أو  للمحاكمة يقدموا

 الصادر  عددها �� الثورة جر�دة �شرت فقد معروفة �انت أولئك مساهمة

  :ي�� ما ١٨/٤/١٩٨٨ يوم

 ع�� مم�� و�ل اسماوهم التالية قاتل�نامل من �ل األنفال عمليات �� أسهم“ 

  ال�جاعة الوط�ي الدفاع أفواج أحد راس
ً
 :أمرا أو  مستشارا

 الز�باري  أحمد لطيف املقاتل -١

 الشور�� رقيب صابر  املقاتل -٢

 الز�باري  كر�م محمد املقاتل -٣

 قلو ا�حاج ع�� ابراهيم املقاتل -٤

  الز�باري  أحمد عاصف املقاتل -٥

 الزراري  يو�س يدسع املقاتل -٦

 ا�جاف كر�م فتاح املقاتل -٧

 اله���ي ز�رو  صادق املقاتل -٨

 ال�ا�ي فائق طارق  املقاتل -٩

 الداودي توفيق مدحة املقاتل -١٠

 .الكردي مولود محمد مامند املقاتل -١١

 .الدوس�ي ديوا�� جياي املقاتل -١٢

 .الطالبا�ي هللا فيض سعاد املقاتل -١٣

 .ال�افرو��ي �عمان فيقش طارق  املقاتل -١٤
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 .ال��زن�� الكر�م عبد معتصم املقاتل -١٥

 .ك�� ع�� محمد رفعة املقاتل -١٦

 .شم��ا�ي حسن ع�� محمد املقاتل -١٧

 .ا�جاف سعيد محمد كسرى  املقاتل -١٨

 .أم�ن حمھ رشيد املقاتل -١٩

 .الكزندا�ي الكر�م عبد الكور  املقاتل -٢٠

 .ا�جباري  ع�� طاهر  املقاتل -٢١

 .ا�جاف عي��ى محمد املقاتل -٢٢

 .هللا نصر  ابراهيم املقاتل -٢٣

 .ز�ناوه طاهر  محمد املقاتل -٢٤

 ابراهيم خليل املقاتل -٢٥

 .ا�جاف رضا محمد أنور  -٢٦

 .قاميش حس�ن فتاح خضر  املقاتل -٢٧

 .ال��زن�� صا�ح الشيخ الدين نجم الشيخ املقاتل -٢٨

 .سعيد شاويس تحس�ن املقاتل -٢٩

 .الهارو�ي سعيد محمد ملقاتلا -٣٠

 .ا�جاف رشيد محمد املقاتل -٣١

 .ا�جاف عثمان شيخ طيب شيخ املقاتل -٣٢

 .الدين م�� طھ رضا الشيخ املقاتل -٣٣

 .ا�جاف نجم عبدهللا عدنان املقاتل -٣٤

 .ال��زن�� عز�ز  شيخ الدين م�� املقاتل -٣٥

 .ا�جاف غر�ب محمد سعيد املقاتل -٣٦

 .الهورقا�ي محمود حسن املقاتل -٣٧

 .أم�ن محمد ع�� صديق املقاتل -٣٨

 .خوشناو أنور  نوزاد املقاتل -٣٩

 .�شدري  اغا رسول  محمود اسماعيل املقاتل -٤٠
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 .اكو مامند عباس حمزة املقاتل -٤١

 .�شدري  اغا رسول  حمھ محمود املقاتل -٤٢

 .ال��زن�� حسن بايز  مجيد املقاتل -٤٣

 .مدمح عبدهللا كر�م املقاتل-٤٤

 .تركوش رسول  اغا حا�� عباس املقاتل -٤٥

 . كو�� حمھ أم�ن حمھ محمود املقاتل -٤٦

 .هماوندي محمد كر�م فواد املقاتل -٤٧

 .شيتنھ أسعد سعيد املقاتل -٤٨

 .بلبا��ي اغا سوار  قادر  املقاتل -٤٩

 .ال��زن�� باس�اي أم�ن عمر  محمد املقاتل -٥٠

 .يالغفور  مصطفى طاهر  فارس املقاتل -٥١

 .الكور�ي يحيى مام عمر  عثمان املقاتل -٥٢

 .بلھ بايز  عباس املقاتل-٥٣

 غوارة ع�� أحمد محمود خالد املقاتل -٥٤

 .�لهوري حس�ن فقي جمال املقاتل -٥٥

 .ف��ود�� مامند رسول  املقاتل -٥٦

 .شرمكھ رستم حمھ عمر  املقاتل -٥٧

 .هواري  كر�م سعيد صباح املقاتل -٥٨

 .�شدري  اغا سليم ابكر ب عمر  املقاتل -٥٩

 .غوارة شر�ف أحمد محمود املقاتل -٦٠

 .بالو �ان�ي ابراهيم املقاتل -٦١

 .�سكول  ع�� محمد املقاتل -٦٢

 .بابان صا�ح حسن عبدهللا املقاتل -٦٣

 .�سكول  أحمد محمد املقاتل -٦٤

 بحري  رشيد خضر  املقاتل -٦٥

 .رشيد عز�ز  بايز  املقاتل -٦٦
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 .الكورا�ي انأورحم ع�� املقاتل -٦٧

 .فرج فتاح سوارة املقاتل -٦٨

 .ياس�ن سليمان توفيق املقاتل -٦٩

 .الهار�ي خورشيد نوري حميد املقاتل -٧٠

 .فرج أم�ن الشيخ ع�� املقاتل -٧١

 .الشور�� حس�ن املقاتل -٧٢

 .الهر�ي أسعد املقاتل -٧٣

 .القادر عبد أسماعيل فخري  املقاتل -٧٤

 .كرداوي  وفمعر  محمد شر�ف املقاتل -٧٥

 .شن�ي أحمد كر�م قاسم املقاتل -٧٦

 .“ سورا�ي مام محمد كمال املقاتل -٧٧

 لكث�� ا ينقصھ الزال ف��ا دورهم وتفس��  العمليات تلك �� األفواج مساهمة

 .الدراسة من
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 عرقية؟ ابادة أم ؟مترد امخاد.. االنفال عمليات

 ردتم الخضاع عسكر�ة تعمليا �� األنفال أن ومو�د��ا السلطة نظر  وجهة

 النظر  وجهة أما ا�حرب ف��ة �� األجن�ي مع �عاونت عميلة احزاب قبل من

 .اكراد لكو��م لالكراد عرقية ابادة عمليات �انت أ��ا ف�ي الكردية

 الكردية النظر  فوجهة ،أخر جزء عن وتتغافل جزء �عرض الوجهت�ن كال 

 خالل االيراني�ن مع ت�عاون الكردية األحزاب أن و�� حقيقة عن تتغافل

 ردال حق سلطة أي وللسلطة السلطة وجھ �� السالح ورفعت ا�حرب ف��ة

 .ا�حالة تلك ��

  تقديم �� نظرهم وجهة والتف�ح
ً
  �سف��ا

ً
 همأنفس األكراد ملساهمة مقنعا

 لد��مج أبناء ابادة“ عمليات �� مساهمتم أي العمليات تلك �� كب��ة و�اعداد

“ . 

 لم لم وهو  وا�حا تفس��ا تقدم أن من تلك النظر  هةوج �ستطيع ال  كذلك

 �انت لم، املدن �� األكراد، عرقية ابادة حملة �انت أن، األنفال �شمل

؟ املحذورة القرى  ع�� قاصرة
ً
 .أمنيا

  األخر  الضعف
ً
 منھ االستدالل ممكن للرئيس حديث وجود عدم هو  أيضا

 .اكراد ال��م لالكراد كراهيتھ ع��

 حكم اصدار  وم��ر ا�خصوم من كغ��هم معهم �عامل األغلب ع�� فهو 

  ذكره محاكمة دون  من ��م األعدام
ً
 ن القانو  ،العسكري  القانون  نطبق“ قائال

 نم �حيحة بصورة الدفا�� موضعھ ��يأ لم من باالعدام يحكم العسكري 

 �حربا أثناء �جنة ت�� أذا .. �ع�ي.. يقاتل ال  أو  يقاتل أن مو .. الفنية الناحية

 .. العمل عن متوفرة األم�انيات أن رغم ��يأ لم الدفا�� املوضع هذا تقول 

 �سمح ما ح�ى .. العسكري  القانون  نطبق احنھ .. و�نعدم لالعدام ينساق
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 زمفال  .. حرج بوضع مواضعهم من �اموا األمر�ن. .. املوضوع ��ذا باالج��اد

 .. مخرب ما لو  مخرب هذا نگوم فمن .. ر�ا��م وانكصت. .. ر�ا��م تنكص

 للقانون  نرجع احنھ. .. فعليش . ا�حقيقة تضيع تخر�ب ما لو  تخر�ب

 .“ عليھ ونطبقھ العسكري 

 :ف�ي السلطة النظر  وجهة �� الضعف نقاط أما

 ةمراجع فمن: املد�ي وماب�ن املتمرد أو  املخرب ب�ن ما السلطة تم��  لم -١

 ناكه تكن لم أنھ بوضوح يظهر  السلسلة هذه �� عرضناها ال�ي للوثائق

 �عاون و  السلطة بوجھ السالح رفع الذي وهو  املخرب ب�ن ما للتفر�ق محاولة

 .االخ�� كمعاملة عومل الذي واملد�ي األجن�ي مع

 لشم حيث املخرب لتعر�ف تدر��� توسع حدث الوثائق من يظهر  وكذلك

 القر�بة عائلتھ أي املخرب محيط التعر�ف

 كما معراقي�� تثبت ال�ي لرسميةا وثائقهم و�حب ذو�ھ ترحيل تم فقد منھ

 ع�� نص والذي ١٥/٩/١٩٨٧ �� ١٣٠٧٥ املرقم دهوك أمن كتاب �� عرضنا

 بخصوص الشمال تنظيم مكتب قيادة من الصادرة التوج��ات ع�� بناء“

 فاملوق أدناه ندرج. واملتخلف�ن والهار��ن املخر��ن عوائل وحجز  ترحيل

 ضمن وحجزها ترحيلها تم ال�ي للعوائل ١٥/٩/١٩٨٧ ليوم اليومي

 ل�يا الرسمية املستمس�ات �افة و�حب تصو�رهم تصو�ر  �عد محافظتنا

 .“ عراقي��م تثبت

 الشمال تنظيم مكتب رسالة �� �� ورد كما املخرب ذوي  الذكورمن وحجز 

 ذو��م تواجد مناطق ا�� العوائل ترحيل“ ٨/٩/١٩٨٧ �� ٤٣٥ رقم السر�ة

 .“ سنة ٥٠ ا�� داخل سنة ١٢ سن ب�ن من م��م الذكور  عدا املخر��ن من

 . “ املخر��ن ذوي “ من ببعض األعدام حكم نفذ ثم
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 أيض التخر��ي العمل �عر�ف توسع، املخرب �عر�ف توسيع ا�� اضافة
ً
 ا

 تخر��يال للعمل مماثلة عقو���ا اعت��ت الس�ا�ي بالتعداد املشاركة فعدم

 لةرسا �� ورد كما األعدام و�� ا�حالت�ن لكال  نفسها العقو�ة �انت فقد

 عراقيتھ يفقد“ حيث ٨/٩/١٩٨٧ �� ٤٣٥ رقم السر�ة الشمال تنظيم مكتب

 ثورةال قيادة مجلس قرار  بحقھ و�طبق ا�جيش من الهار��ن من سيعت�� “ و“

 التخر��ي العمل �عر�ف توسع ع�� أخرى  أمثلة ٢٦/٨/١٩٨٧ �� ٦٧٧ املرقم

 من اعت��  لھ طةالسل حدد��ا ال�ي املجمعات �� السكن رفض من ��

 ٤/٧/١٩٨٧ �� ١٠٧٤ املرقم راوندوز  فرقة قيادة كتاب حسب“ املخر��ن

 يدالتاك طلب“ لهم املخصصة السكنية املجمعات من املتسر�ة“ العوائل

 بحقهم الالزمة االجراءات تتخذ عود��م عدم حالة و��“ عود��م ضرورة ع��

 للمخرب ال  اعدةاملس قدم من كذلك“ ا�خونة املخر��ن معاملة ويعاملون 

 لةالعائ مع التعامل تقرر “ راوندوز  فرقة كتاب �� ورد كما عوقب لذو�ھ لكن

 سرا والقصبات املدن ا�� عود��م عند املطرودين املخر��ن عوائل تأوي  ال�ي

 ھل املخصصة األرض قطعة �ستلم لم من كذلك. “ املخر��ن عوائل معاملة

 ١٢/٥/١٩٨٧ �� ٣٠٦٥ املرقم الشمال تنظيم مكتب كتاب �� ورد كما عوقب

 دور  ما ع�� الشمال تنظيم مكتب قيادة سر  أم�ن املناضل الرفيق أطلع“

 مشمولة عائلة �ل--:ي�� بما وامر  السليمانية محافظ الرفيق ب��قية

 نم تحرم تنشاءها �ي لها املخصصة األرض قطعة �ستلم وال  بال��حيل

 .“ املخر��ن عوائل مثل و�عامل واالرض التعو�ض

 تھعائل محيط أو  املخرب ع�� يقتصر  فلم أخرى  مرة التعر�ف وسع ذلك �عد

 ي�� للتم محاولة دون  من وايضا املخر��ن من باجمعهم قرى  س�ان اعت��  فقد

 ظيمتن مكتب قيادة كتاب ورد كما بر�ئا �ان و�من بالفعل قام بمن ب�ن ما

  عرضناه والذي ۱٩۸۷/  ٦/  ۲۰ �� ٤۰۰۰۸ املرقم الشمال
ً
 سابقا

 داخل سنة)  ۱٥(  عمره يتجاوز  من“ بجميع األعدام بحكم أقر  والذي

 “ سنة) ۷۰(عمر ا�� صعودا
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 عومل حيث �سلم لم العوائل من ا�حر�ية املناطق تلك من هرب من ح�ى

 بتار�خ ٥٢/٤٦١ املرقم راوندوز  فرقة كتاب كتاب �� ورد كما املخرب كمعاملة

 معاملة املخر��ن مناطق من وصلت ال�ي العوائل مع التعامل“ ١٩/٤/١٩٨٨

 .“ املخرب

 السالح واستعمال املمتل�ات و��ب العشوائي والقصف القرى  حرق  -٢

 ملدني�نا األحيان من كث��  �� طالت عقو�ات �لها القسري  وال��حيل الكيماوي 

 . السابقة األجزاء �� عرضنا وكما

 sanctionedوهو. Kelman، H ابتكره ملصط�ح قر�بة األنفال أن أعتقد

massacres مقالھ �� رسمية مجازر  أو  مذابح ومعناه “Violence without 

Moral Restraint: Reflections on the Dehumanization of Victims 

and Victimizers “ 

 أفراد قبل من تنفذ تمي��  دون  من جما�� عنف أعمال �� �عر�فھ وحسب

 حملة �� قواتال تلك مساهمة أثناء عسكر�ة شبھ أو  عسكر�ة قوات

 ال  الذين من العزل  املدني�ن من �حاياها أغلب و�كون  رسمية عسكر�ة

 رق لع األبادة ف��مة. والنساء واالطفال الشيوخ ذلك �� بمن مقاومة يبدو 

 ع�� التدل الوثائق ومراجعة الفعل بذلك للقيام النية اثبات تتطلب مع�ن

 أيب الكردية األحزاب تمرد اخماد ا�� السلطة نية ا�� �ش��  لك��ا وجودها

  ا�خطة هدف �ان الوقت نفس و��. للمدني�ن اك��اث دون  ومن ثمن
ً
 أيضا

  املس�ح التمرد عودة منع أو  ا��اء هو 
ً
 .لكردستان ��ائيا

 عرةو  مناطق �� املتناثرة القرى  هو  املس�حة الكردية ا�حركة عصب أن و�ما

 عن النظر  �غض العصب ذلك قطع من البد �ان الدولة سلطة عن �عيدة

 س�ان ترحيل �ان لذلك. الهدف ذلك لتحقيق الوسيلة أو  ال�حايا عدد

 األرا��ي وحرق  القرى  وهدم ف��ا مراقب��م تتم ل�ي للمجمعات القرى 
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 اط�ش �حسم األس��اتيجية ا�خطة �� �انت لها ا�حياة عودة ملنع الزراعية

 .املخر��ن

 حصار  من الوسائل �افة السلطة استخدمت الهدف ذلك ولتحقيق

 قتلب ان��اء ثم والكيمياوي  التقليدي بالسالح عشوائي وقصف اقتصادي

 من الهدف ذلك تحقق أن و�عد. تمي�� دون  من املدني�ن من كب��ة أعداد

 األنفال توقفت س�انھ وترحيل ر�فھ ع�� بالقضاء كردستان جغرافية �غي�� 

 .الرسمية املذابح وتوقفت

 
ً
 يونف�� توثيقي احصائي من�ج ذات شاملة دراسة األنفال �ستحق واخ��ا

 ومن العرب من جالد��م �ان األكراد من بجيل عصفت ال�ي اثارها لشرح

 .أنفسهم االكراد
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: رابع عشرالفصل ال

 بيلتري وستيفن حلبجة
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 أخير؟ سؤال عندي آني :حمادي سعدون"

 ..  يلله :صدام

 احنه عنه نسمع كما فعال  الكيمياوي السالح هل: حمادي سعدون
 ؟المدنيين

 نحن ورهنتص كما.. باللحظة األقنعة يستخدم ال من على فعال نعم :صدام
 المدنيين

 باالالف؟ يبيد يعني: حمادي سعدون

  ياكلون الو يشربون ال ويخليهم باالالف يبيد ..  باالالف يبيد نعم :صدام
 ..  المدينة رونيغاد أن وعليهم .. أبداً وال ..  الموجود األكل من وال ...

 ينام يكدر ال. ..  شي كل. كامالً تطهيرها يجي أن الى الزمن من لفترة
 ..  أخر وال ..  أبداً وال.يشرب يكدر وال ..  ياكل يكدر وال ..  بفراش
 ".مصاليخ ...  يطلعون عمايل

 الثمانينات في اجتماع من تسجيل
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 استخدام ��مة دامص الرئيس سلطة مؤ�دي من ينفي البعض والزال نفى

 بھ، حلبجة مدينة قصف ��مة و�الذات األكراد ضد الكيمياوي  السالح

 قد و�ان �� بيلت لستيفن ومحاضرات مقاالت ا�� ال��مة تلك نفي �� واستندوا

 .سابقة ف��ة �� األمر�كية املخابرات لو�الة محلل بوظيفة عمل

 نم كتبت ومقاالت و��جيالت وثائق من يتوفر  ما استعراض قبل لذلك

 �� بيلت��  ذكره ما �عرض، املوضوع هذا عن السابقة السلطة رجال قبل

 .السابق النظام عن ال��مة تلك لنفي أدلة أ��ا ع�� اعت��ه وما البداية

 بجةحل قصف عن املسؤولة �� �انت ايران أن من اخر�ن مع بيلت��  ذكر  فقد

 أو  ال�حراء فةعاص عملية بدء وقبل ١٩٩٠ عام �� صدر  كتاب �� مرة الول 

 Iraqi Power and U.S. Security in the Middle“ عنوان تحت املعارك أم

East “تلك نظرهم وجهة عن ودافعوا  
ً
 �� �شرت لكتا��م مراجعة ع�� ردا

 ذاتبال النقطة هذه �� تحدانا كتابنا راجع من“ قائل�ن النيو�وركر  مجلة

 األكراد ضد قيةالعرا القوات قبل من الكيمياوي  السالح أستعمال“

 ، نظرنا وجهة بتوضيح ونرغب“

 :��ا نتمعن حالت�ن هناك ا�خالصة

 الروايات �ل .العراق شمال �� حلبجة ضد �جوما هناك �ان األول  االدعاء

 هذاو  اللون  زرقاء �انت ال�حايا وافواه أطراف أن ع�� تتفق ا�حالة هذه ��

 مسممة مادة قالعرا �ستخدم لم. للدم مسممة مادة استخدام ع�� يدل

 ا�خارجية وزارة قالت. باستخدامھ قامت ايران، ايران مع حر�ھ طيلة للدم

 �� ي الكيمياو  بالسالح باستخدام قاما وايران العراق أن حي��ا �� األمر�كية

 .األكراد قتل الذي هو  االيراني�ن غاز  أن فاستنتجنا. ا�حالة هذه

 اديةالعم �� حصل األكراد ضد الكيمياوي  السالح باستخدام الثا�ي األدعاء

. �حايا تقديم لعدم التصديق صعب االدعاء هذا. ا�حرب ان��اء �عد
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 اتركي ا�� الهار��ن األكراد من شهادات هو  ال�جوم هذا ع�� الوحيد الدليل

 مبتقدي قمنا .االمر�ك�ن الشيوخ مجلس أعضاء مع موظف�ن قبل من جمعت

. مةقي بال  الشهادات هذه أن نال فقالوا ا�جيش �� خ��اء ا�� الشهادات هذه

 املع �جوم أعراض مع تنطبق ال  شهاد��م �� األكراد وصفها ال�ي األعراض

 الشهادات وألن الكيمياوي  السالح �حايا وجود ولعدم. كيمياو�ة عوامل أو 

 “.حصل قد القصف أن للقول  مستعدين غ��  فنحن التصديق صعبة �انت

 ؤ�ديم كتاباتھ ع�� أعتمد والذي ي�� بتل قبل من املقدم الدليل أن ا�خالصة

 دراسة ع�� يقم لم ال��مة تلك لنفي محايد كمرجع السابقة السلطة

 فالقص من ناج�ن مع للتحدث أو  لل��بة عينات فحص أو  للمنطقة ميدانية

 عراقي�نال للمسؤول�ن الت�جيالت أو  العراقية للوثائق ملراجعة أو  الكيمياوي 

 .فقط حلبجة ال�حاي صور  مراجعة ع�� قام بل

 معناه األطراف ازرقاق أن أخرى  مرة و�� الكتاب ذلك مؤلفي أحد ذكر  فقد

 السيانيد ينتج لم العراق أن و�ما مشتقاتھ أحد أو  السيانيد استخدام

 .حلبجة بقصف قامت ايران فأذن تنتجھ �انت وايران

 لةمج �� مقال �� العراق ع�� ا�حرب قبل املوضوع لهذا أخرى  مرة بتلي��  عاد

  أن ذكر  املرة هذه لكن ٢٠٠٣ عام �� تايمز  النيو�ورك
ً
 وايران العراق من كال

 العراق استخدم“ ذكر حيث، حلبجة �� الكيمياوي  السالح باستخدام قام

 شمال �� تقع ال�ي املدينة احتلوا الذين االيراني�ن لقتل الكيمياوي  السالح

  لاألكراد قت املدني�ن نم قتل من. األيرانية ا�حدود عن البعيدة غ��  العراق

. �نالطرف ب�ن ما املتبادل لالستخدام �حايا وقعوا أ��م حيث حظهم لسوء

 “ .السالح لذلك الرئي��ي الهدف االكراد يكن لم لكن

  األكراد لقتل الرئيسية املسؤولية إيران بتلي��  وحمل
ً
 و�الة �ر تقر “ أن قائال

 خدماست قد الطرف�ن نم �ل أن توصلت املتحدة الواليات دفاع استخبارات

 ألكرادا جثث وضعية لكن. حلبجة من بالقرب املعركة �� الكيمياوي  السالح
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 يرانا أن واملعروف السيانيد غاز  أي- للدم مسمم �عامل قتلوا أ��م ا�� �ش�� 

 از غ باستخدام قاموا أ��م �عتقد الذي العراقي�ن أما. باستخدامھ قامت قد

 .“ السيانيد غاز  اأمتلكو  أن ع��م �عرف لم، ا�خردل

 لصور  مراجعة ع�� أستند والذي بتلي��  استنتاج ع�� أدلة وجود عدم عدا 

 طنقا فهناك، ميدا�ي بحث أساس ع�� ال ، أعاله أشرنا كما، فقط ال�حايا

 :نفسھ األستنتاج �� ضعف

 يالكردستا� الوط�ي األتحاد حزب من بمساعدة تم حلبجة احتالل أن األو��

 ا�حرب( كتابھ �� نزارالبوسعيد ذكر  بل حلبجة أها�� من مقاومة دون  ومن

 ، بااليراني�ن رحبوا قد أ��م) عسكر�ة سياسية دراسة  :اإليرانية العراقية

 بلق احتاللها �� نجحوا قد �انوا مدينة قصف �� أذن  األيراني�ن دافع فما

 يالكردستا� األتحاد حزب من وحلفا��م الثوري حرسهم ف��ا تواجد ساعات

 هو ف مقصود غ��  �ان املدينة قصف أن قيل لو  وح�ى ؟��م رحبوا ال��اواه

  مقنع غ�� 
ً
 .املدني�ن خسائر  وك��ة القصف لكثافة أيضا

 الكيمياوي  السالح نوعية هو  استنتاجھ �� األخرى  الضعف نقطة

 مقنع غ��  فهو  ، وجماعتھ بتلي��  استنتاج حسب وهوالسينايد ، املستخدم

 �انت راناي أن قولھ �� مصدر  ا�� �ستند لم بتلي��  أن م��ا أسباب لعدة أيضا

 وهأستخدم قد االيراني�ن أن ع�� أدلة والتوجد حي��ا �� السالح هذا تملك

 صعب كيمياوي  كسالح السينايد استخدام أن كذلك، حلبجة �عد أو  قبل

  يكون  ول�ي مستقر  غ��  عامل فهو  التقنية الناحية من للغاية
ً
 أن بدال  مؤثرا

  �خمة املستخدمة ياتالكم تكون 
ً
 ثوان سوى  �ستمر  ال  وتاث��ه جدا

 .�سهولة سينفجر  أنھ ومعناه واطئة أشتعالھ درجة أن كما، معدودة

 تسبب قد حلبجة ع�� القيت ال�ي القنابل �عض أن أذن فاملتوقع لذلك

 .حي��ا �� ذلك التقار�ر  تذكر  ولم وا�حرائق األنفجارات �عض
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ً
 نتجي العراق استخدمھ الذي العامل وهو  تابون ال أن بتلي��  يذكر  لم واخ��ا

 .اياال�ح أطراف ازرقاق �سبب و�التا�� السيانيد �شبھ مادة تحللھ عند

 ائقالوث مراجعة سبقت محاججة و�� بتلي��  الستنتاج محاججة �ان ماسبق

 .أدناه سنستعرضها وال�ي العراقي�ن الضباط وشهادات

  عراقيني لضباط شهادات

 بالسالح حلبجة قصف عن العراقي�ن الضباط ار كب من أر�عة كتب

 قالم �� وذلك النقيب جودت الطيار  العميد هو  األول  الضابط، الكيمياوي 

 ��ا�حقو مجلة ��“ األ�سانية ضد وا�جرائم العراقية ا�جو�ة القوة“ عنوانھ

 صدام أعطى“ فيھ ورد حيث ٢٠٠١ عام من حز�ران �� م��ا الرا�ع العدد

 ل�يا حلبجة مدينة لضرب الكيمياو�ة األس�حة باستخدام) الشفهية أوامره(

. صفالق عمليات �� طائرة ستون  شاركت وقد. الفاو �عد األيرانيون  احتلها

 ئراتطا أر�ع �ل و�انت الكيمياو�ة املواد من اطنانا تحمل �انت طائرة و�ل

 نأ تماما �عرف صدام و�ان. نفسها املدينة ع�� بالتتا�ع باالغارة تقوم

 .“ باملدني�ن مأهولة ينةاملد

 العرا�� ا�جيش قبل من حلبجة قصف عن كتب الذي الثا�ي الضابط

 البوابة حطام“ كتابھ �� ورد حيث السامرائي وفيق الركن فهواللواء

، اذار/ مارس ١١ يوم ح�ى وهناك هنا املعارك استمرت“ ي�� ما“ الشرقية

 .يةالسليمان شرق  ةحلبج قاطع �� ال�جوم �� األيرانية القوات شرعت ح�ن

 و�ل أر��ي �جوم طائرة ٥٠ فقامت القصبة هذه احتالل ا�� القتال وتطور 

 حلبجة ع�� بال�جوم كيماو�ة �لغ ٥٠٠ زنة قنابل بار�ع محملة م��ا طائرة

 .“ �خص األلف خمسة املدني�ن من وابيد ١٦/٣/١٩٨٨ يوم
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 أن لقب“ ھكتاب �� ا�حمدا�ي مجيد رعد الركن الفر�ق، الثالث الضابط أما

 يقول  حيث السابقت�ن للروايت�ن مغايرة رواية �سرد فهو ،“ التار�خ �غادرنا

 ��املظ اللواء زائد حلبجة مدينة �� التوغل من األيرانية ٨٤ الفرقة تمكنت“

 مث حلبجة مدينة ع�� املشرفة شم��ان مرتفعات مهاجمة ��دف األيرا�ي

 رسا�ح ع�� املشرف فقاد .صادق سيد مفرق  ع��  السليمانية نحو  األندفاع

 من عدد ع�� فيھ مسيطر  مقر  خالل من �امل حس�ن اللواء ا�جمهوري

 اوي الكيمي والصنف، )س العميد( املدفعية كأمري  االختصاصي�ن الضباط

 تتألف خاصة مدفعية قوة ا�جمهوري ا�حرس لقوات) ح الركن العقيد(

 بصوار�خ ةمحمل ١٣٤ صوار�خ راجمات كتيبة م��ا مدفعية كتائب ست من

 الفرقة فضر�ت ،.م.ر املقدم أمرها ١٨ صقر  نوع كيمياو�ة رؤوس ذات

، كب��ة خسائر  فتكبدت صاروخا ٧٢٠و املقذوفات باالف األيرانية
ً
 مما جدا

 .“ إيران داخل ا�� واال��حاب، املنطقة اخالء ا�� اضطرها

 لمق يكمل بال�جوم املقصودة �� �انت أ��ا ع�� حلبجة يذكر  لم وان وهو 
ً
 ال

 حصل مما جزء يتحملون  حلبجة اها�� أن ا�� و�لمح حصل ما فداحة من

 نم باك��  تقدر  خسائر  وقعت األسف مع أنھ أال “ فيقول  لها مغادر��م لعدم

 مسك�� أماكن �غادروا لم الذين األكراد املواطن�ن صفوف �� �حية ١٥٠

  فقتلوا هناك
ً
 قد حلبجة س�ان معظم فيھ �ان الذي الوقت ��، عرضا

 .“ العمليات بدء منذ غادروها

 دامص“ كتاب �� شهادتھ وردت والذي ا�خزر�� نزار  فهو  الرا�ع الضابط أما

 من بأمر  جو�ة لضر�ة حلبجة �عرضت“ قال حيث شر�ل لغسان“ هنا من مر 

  املجيد حسن ع�� �ان. غر�ب حصل ما أن الواقع. العام القائد
ً
 مسووال

 �جمات هناك و�انت. املة� استثنائية صالحيات واعطي الشمال عن

 لبجةح أن املجيد حسن ع�� وحز�ية أمنية عناصر  ابلغت. املنطقة �� أيرانية

 بتوجيھ صدام أمر  عندها. بذلك صدام فأخ��  االيراني�ن يد �� سقطت

  حلبجة ا�� خاصة ضر�ة
ً
 �انت .كب��ة خسائر  األيراني�ن سيكبد أنھ معتقدا
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 بيد سقطت قد تكن لم لضر�ةا ساعة حلبجة أن والغر�ب. جو�ة الضر�ة

 من عدد أكد وقد. العراقي�ن ا�جنود من عدد ف��ا يزال ال  و�ان األيراني�ن

 .عراقي�ن �جنود جثث ع�� حلبجة �حايا ب�ن ع��وا أ��م األكراد القادة

، الضر�ةب �عرف يكن لم املنطقة �� األمن مسوولية تتو�� ال�ي الفرقة قائد

 امالع القائد نائب الدفاع وز�ر  وال  األر�ان رئيس أنا وال  الفيلق قائد وال 

 الفيلق قائد. الضر�ة حدوث �عد عرفنا. هللا خ��  عدنان ركن أول  الفر�ق

 ھلدي و�انت القطاع ذلك �� املعركة يدير  �ان ساجت �امل الفر�ق األول 

 السيا��ي التوجيھ من حز�ية عناصر  هناك و�انت. حلبجة �� قطعات

 �ان الذي املجيد حسن ع�� مع مباشر  لاتصا لد��ا ومدنية عسكر�ة

 مبصدا فاتصل حلبجة �سقوط ابلغوه. كركوك �� ومقره ا�حزب مسوول

 �ان .الضر�ة بتنفيذ ا�جو�ة القوة صدام فأمر  خاصة ضر�ة توجيھ واق��ح

 �ي اتصل ساجت �امل الفر�ق أن أذكر . أعتقد ما ع�� ١٦/٣/١٩٨٨ �� ذلك

  �عرف ال  و�ان
ً
 .“ الضر�ة عن شيئا

 ع�� ءالضو النظام سقوط �عد عل��ا ع��  ال�ي والت�جيالت الوثائق لقيت

 استخدامھ دافع وكذلك األكراد ضد الكيمياوي  للسالح العراق استخدام

 .حلبجة ��

 صدام والرئيس ايد حسن علي من لكل تسجيالت

 الكردية األحزاب وضعت ١٩٩١ عام �� واالنتفاضة الثانية ا�خليج حرب �عد

 ع��ل �عود ��جيالت م��ا، االمن الجهزة �عود و��جيالت وثائق ع�� يدها

، نفالاأل  عمليات أثناء الشمال تنظيم مكتب قيادة توليھ أثناء املجيد حسن

 ١٩٩٣ عام الصادر  األ�سان حقوق  منظمة كتاب �� الت�جيالت تلك �شرت

 كتل ��، د�ع فيما محاضراتھ �� لها بتلي��  يتطرق  ولم، األن�ل��ية و�اللغة

 استخدام ا�� املجيد ف��ا أشار  أو  توعد عدة مقاطع وردت الت�جيالت

 .األكراد ضد الكيمياوي  السالح
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 لترحي مرحلة عن ف��ا تحدث البعث �حزب أعضاء مع للمجيد اجتماع ففي

  املحذورة القرى 
ً
 كتل، األنفال عمليات فصل �� لها تطرقنا وال�ي أمنيا

 عام �� وجرت لألنفال العسكر�ة ياتبالعمل القيام سبقت قد �انت املرحلة

 بال��حيل مشمولة ستكون  املستشار�ن األكراد قرى  ح�ى أنھ قال، ١٩٨٧

 آ�ي  نو أل  أخو�ھ �شيل الزم“ “ لهم قال النھ الرحيل املستشار�ن ع�� أنھ وذكر 

  ون يكول ش��يدون . .. �لهم وامو��م..   كيمياوي  اضر��م راح. ..  اضر��م راح

 .“ …… هللا دول  �ل من اليفزع لبو  …الدو�� أبو  أ�عل.…؟الدو��..

 ع�� عسكري  ب�جوم بالقيام النية املجيد ذكر  أن �عد أخر  مقطع و��  

  األمنية املحذورة القرى 
ً
 عشر  خمسة ملدة الكيمياو�ة األس�حة مستخدما

 
ً
 ون ملي أر�ع“ توزيع طر�ق عن باالستسالم لهم �سمح باعالن سيقوم يوما

 أ�لهم وال ..  والعر�ية وال��دانية السورانية الكردية ةباللغ ونكتبھ منشور 

 هينة من أ�لهم...  الدولة أخ�� وال . ..  هينھ من أي... العراقية الدولة من

  الي��
ً
  أهال

ً
 ا�جديد بالكيمياوي  أخرى  مرة نضر�كم راح ي�� ما ال وسهال

 .“ القا��ي

  صدام الرئيس �ان ��جيالت األنفال محكمة عرضت
ً
 وردت، ف��ا حاضرا

 اجتماع ففي األكراد ضد الكمياوي  السالح استخدام عن مقاطع ف��ا

 طقةمن �� الكمياوي  السالح استخدام عن سلطان ثابت الفر�ق فيھ تحدث

 :املقطع �� ورد حيث ١٩٨٧ عام �� قصفت قد �انت و��، داغ قره

 ثابت فر�ق �عم :صدام“  

 �عم..  األول  الفيلق قطعات..  القائد الرئيس سيدي :سلطان ثابت الفر�ق

 أفواج �عض �عرضت.. األخ ذكر  ما مثل لواء تلطعش �انت التعرض قبل

 أعادة يص��  خل..  احنا سيدي فاكول ..  للتطو�ق أو  القطع ا�� القطعات

 ��ال والعوارض نمسكها ممكن ال�� العوارض..  األول  الفيلق موقف تقييم

 واال ..  األحتياط �� أقو�اء نكون  و�ن..  التعز�ز  �� أقو�اء نكون  و�ن..  �عوفها
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 سيدي احنا...  بصراحة قطعات ا�� ونحتاج...  قطعات تبلع املنطقة ترى 

 �� ضر�ت الكيمياو�ة الضر�ات...  الكيمياو�ة الضر�ات موضوع عدنا

 �ىح �عرف احنا...  �ستثمر  ولم داغ قره �� وضر�ت..  �ستثمر  ولم األعماق

 عناأوق تمام ل�حالة استثمار  هناك يجب ذتنف أو  ضر�ت أذا النار�ة الضر�ة

 نطمح احنھ ال�� حاالت من حالة اكو  �س. ..  رعب سو�نھ تمام..   خسائر 

 ليلةق تره أيدينا جوه ال�� األرصدة...  الكيمياو�ة الضر�ات �ستثمر  أن الھ

 
ً
 مده احنھ الزار�ن عليھ �عول  ده با�خردل وخاصة باالنتاج. .. جدا

 “ .لباملستقب تصادفنا قد ال�� األيام �� تحسب بيھ حاسب�ن �ستخدمھ

 ق��ىأ �� جرت وال�ي األنفال خاتمة عملية �� الكيمياوي  السالح أستخدم 

 كتاب �� ورد كما الس�انية التجمعات ضد ال��كية ا�حدود قرب الشمال

 عشرات ونجح ، أدناه اليھ سنتطرق  والذي ا�جيش أر�ان مكتب لرئيس

 نع االجئ�ن هوالء تحدث ال���ي ا�جانب ا�� عبور ال من الس�ان من األلوف

 عرضنا وكما .ضدهم الكيمياوي  السالح استخدام وعن الصعبة ظروفهم

 لم ھأن رغم لها قيمة ال  نظره وجهة من شهاد��م أن بتلي��  اعت��  فقد أعاله

 قيمة ال  الشهادات أن لھ قالوا �سم��م لم خ��اء ع�� عرضها لكنھ يلتق��م

 .لها

  دولةال و�انت
ً
 �ر وز  لسان وع�� الكمياوي  السالح استخدام أنكرت قد أيضا

 تار�خب الثورة جر�دة �� �شر  �حفي موتمر  �� هللا خ��  عدنان انذاك الدفاع

 .“ املنطقة تلك �� �ستخدم لم الكيمياوي  السالح أن“ قال حيث ١٩٨٨/ ٩

 املوتمر  ذلك من أيام �عد عقد الثورة قيادة ملجلس اجتماع �� لكن

 �حفيال

 ذينال النازح�ن عن تحدث املرة هذه لكنھ ال�حفي املوتمر  عن فيھ تحدث

 حيث املنطقة �� استخدامھ أنكر  قد �ان الذي ا�خاص بالعتاد ضر�ناهم

  :حديثھ �� ورد
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 ذو  الثائر  أفهم أنا..  �سموهم كما ثوار  همھ �انوا فاذا :خ��هللا عدنان“    

 �يآ ملن يكول  متحكمھ فمبدئيتھ..  نضالية خصائل وذو ..  خلق وذو  مبادىء

 اضر��م وما ��يء وال  آخذ ما وهناك بال��نو  اضر��م وفو�اهھ ٩٥ منا أخذ

 �ال� األعالمية املعلومات اشكد هذا �ل مع �لتلهم...  البلد ظروف وهاي. ..

  ا�خاص بالعتاد وضر�ناهم تركيا ا�� �جأوا ال�� الناس عن عدكم

 �نمليون حصتنا احنھ �لتلهم...  الف عشر�ن... عشرتاالف. ..  خمستاالف...

  ألف عشر�ن التخر�ب وحصة الھ ومخلص العراق يحب خ��  كردي مواطن

 “ .. رجعة ال  حيث ا�� يروحون  خل .. من�يدهم بالش...

 

 الوثائق:
 اءواثن قبل الكيمياوي  السالح باستخدام ا�خاصة لالطالع ع�� الوثائق

 االنفال. عمليات فصل  حلبجة راجع قصف و�عد
 

 الكيمياوية اثناء احلرب ايران تقدرا

  جزء فأن أعاله عرضنا كما
ً
 ايران قامت بأن بتلي��  استنتاج من أساسيا

 نھكو  عدا وهو  للسيانيد منتجة �انت ايران أن ع�� �ستند حلبجة بقصف

 وثائقفال كيمياوي  كسالح السيانيد استخدام لصعو�ة مقنع غ��  استنتاج

 من ان� أنھ ع�� العامل هذا تذكر  ال  قص��ة ف��ة قبل ت�شر  وال�ي العراقية

  العسكر�ة ايران قدرات ضمن

 اناير / ا�خامسة املعاونية العامة العسكر�ة األستخبارات مدير�ة فكتاب

 القائد الرئيس السيد“ ا�� واملوجھ ١٩٨٨ تموز  ٤ بتار�خ واملوقع الكتاب
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 ري الس كتابنا ا�خاص األمن جهاز  ومدير  ا�جيش أر�ان ورئيس) هللا حفظھ(

 “ ١٩٨٧ ت ٤ �� ٢١٣ ٨٦/ش/م و�خ��ي للغاية

 الفو�ج�ن عوامل( من الكيمياو�ة لألس�حة العدو  امتالك ثبوت“ ذكر

 بنطاق اال  استخدامها عدم ع�� أشهر  عدة ف��ة وملدة) أس ال��ي ا�خردل

  محدود
ً
 .“ فردي جدا

 الوقت كذل �� العسكر�ة ايران قدرات ضمن العامل هذا وجود عدم عدا

 قد ايران أن وهو  بتلي��  استنتاج تفند أخرى  عراقية وثيقة فتوجد

 العةمط ففي حلبجة �� جرى  الذي القتال �� الكيمياوي  السالح أستخدمت

 :ايران/ ا�خامسة املعاونية، العامة العسكر�ة األستخبارات مدير�ة

 با�حر  خالل الكيمياو�ة للعوامل العدو  استخدام وتوقيتات أماكن عن“ 

 ال�يو  الكيمياوي  للسالح األيراني�ن أستخدام وام�ان توار�خ ذكرت وال�ي“

 :ف��ا ورد

 مش ل مقر  ع�� ٨٧ ٢ ت ١٣ يوم باملدفعية ا�خردل عامل استخدام -ح“

 .ملم ١٣٠ عيار  قنبلة ٣٠ الساقطة القنابل عدد) ماوت( ١ فل قاطع �� ٨٢

 مقر  ع�� ٨٨ ار آذ ٢٣ يوم ملم ١٢٠ بالهاونات أس ��ي عامل استخدام -ط

 .“ )٣ القنابر  عدد(  ٧ فل قاطع ١٥ فق ١٠٧ ل

 عندما الكيمياوي  السالح �ستخدم لم ايران أن املطالعة هذه من يت�ح

 .١٦/٣/١٩٨٨ بتار�خ بھ حلبجة قصفت
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 حلبجة لقصف الدافع

 ف��ة ا�� معروف غ��  صدام الرئيس قبل من حلبجة لقصف الدافع ظل

 اوي الكيمي بالسالح حلبجة قصف لدافع ��ينتفس هناك �ان حيث قر�بة

 ائلةه خسائر  وقوع �ان لو  ح�ى ثمن بأي االيراني�ن �جوم اليقاف �ان األول 

 حي��موتر  مدين��م عن حلبجة أها�� دفاع لعدم األنتقام والثا�ي باملدني�ن

 ، بااليراني�ن

 للقوات العامة للقيادة أجتماع �� محضر  الرئيس حديث قراءة وعند

 اشهر  ثالثة من أقل �عد أي  ٢٥/٥/١٩٨٨ بتأر�خ  عقد العراقية حةاملس�

 ،حلبجة معركة �جع��م“ وقولھ  الكيمياوي  بالسالح حلبجة قصف من

 يكن لم فأن، جميعهم خونة حلبجة أهل �ل �ع�ي، حلبجة أهل خيانة

  خونة هم، هللا شاء ما اال  �ع�ي جميعهم
ً
 استقبلوهم أل��م هوالء، تأر�خيا

 “ بالزغار�د

 القصفه الدافع �ان حلبجة أها�� من االنتقام أن الوثيقة هذه من يت�ح

 غ��  ال��ي مرة قال كما مص��ه بالنوايا لو  ح�ى يخون  فمن بالكيمياوي 

 .السيف

 فالقص �حايا صور  تفحص ع�� القائمة بتلي��  استنتاجات ان ا�خالصة

 تؤكد السابق النظام و��جيالت وثائق وان �حيحة غ��  الكيمياوي 

 قالعرا وان األنفال عمليات أثناء األكراد ضد الكيمياوي  السالح استخدام

 .السالح بذلك حلبجة قصف عن املسؤول �ان ايران وليست
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 حلبجة أها�� �� صدام رأي
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 حلبجة أها�� �� صدام رأي
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 :امس عشرالفصل اخل

 غزو الكويت
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 العالمي العام الرأي وان ،ولى قد يكن لم أن تراجع قد الغزو زمن أن"
 لالدو حساب على دولة أي توسع وبالتصرف قوالً يرفض أصبح

 الدول بلق من حتى التوسع وأن ،للدول السياسية الخارطة لتغيير األخرى
 ايران تملكه مام كثيراً واكبر أوسع وتأثيراً امكانات تمتلك التي العظمى

 عنها نيعل التي قةالطري بنفس وليس خاصة أغطية تحت يجري صار
 صرالع هذا في تضيق صارت نجاحها فرص فأن ذلك ومع ،ايران حكام

 شعوب قبل من الواسع الرفض يجد أصبح األسلوب هذا يعتمد ومن
 اجعبالتر اال منه الخروج يستطيع ال جدي مأزق في يضعه بما العالم

 " .عنه الفعلي

 ١٠/٢/١٩٨٣. .. األيرانية الشعوب الى رسالة حسين صدام
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 : الغزو ومتهيداته واخلططاألولاجلزء 

�ل شعارات النصر ال�ي رفعها صدام �عد حرب الثما�ي سنوات ال �ستطيع 

معا�جة تراكم الديون الهائلة وا��يار العملة واالقتصاد وخراب البنية 

�ان الدخول ا��  .التحتية مع وجود قوات مس�حة هائلة العدة والعدد

اال  ،را غ�� متوقع منطقيا �� مثل هذه الظروفمغامرة عسكر�ة جديدة أم

إن صورة  .أن عقيدة صدام عدت ما هو المنطقي احدى فضائل سياستھ

البؤس العرا�� ا�حا�� مودع �� تلك السياسة ال�ي لم تأخذ با�حسبان م��ان 

فاحتالل الكو�ت الذي قام صدام بتبسيطھ  .القوى العسكري والسيا��ي

تطور، هو خرق للنظام العر�ي الذي ساهم صدام و�غي�� مطالبھ منھ مع �ل 

وقبل ذلك هو تجاوز ا�خط االحمر للمصا�ح الغر�ية ��  ،نفسھ بتثبيتھ

و�سبب طبيعة النظام  ،ابتداء من هذه النقطة تقرر مص�� النظام .النفط

وغامر باستقالل  ،الالديمقراطي وروحھ االعتدائية نقل خصالھ ا�� ا�خارج

  .االمن والنمو املستقل وازدهارهالعراق وطموح شعبھ ب

خالل عقد واحد دخل العراق ا�حرب مرت�ن. �� كال ا�حالت�ن �انت �عض 

 ع�� ا�حدود
ً
نزاع تطور �� حالة  ، أسباب الن�اع املعلنة ع�� االقل خالفا

تلك ا�خالفات واجه��ا ا�حكومات  .الكو�ت ا�� خالف ع�� وجودها كدولة

ن تفردت سلطتھ عمن سبق��ا بأ��ا �انت السابقة لسلطة الرئيس صدام لك

الوحيدة ال�ي اختارت ا�حرب كوسيلة �حل هذا ا�خالف. واختيار ا�حرب 

كوسيلة �حل ا�خالفات ا�خارجية �ان نتيجة طبيعية الستسهال استخدام 

فتحولت تلك القاعدة �� العمل السيا��ي  ، العنف والقسوة داخل البالد

 .ياسة ا�خارجيةاملح�� ا�� قاعدة �� ممارسة الس

هذا ا�جزء مخصص لتوثيق مرحلة غزو الكو�ت ا�� ابتداء أم املعارك وال�ي 

 .سنفرد لها فصال منفصال
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  قرار الغزو

وهل  .. ال �علم أحد م�ى وردت فكرة غزو الكو�ت �� ذهن صدام حس�ن

�انت وليدة األسابيع القليلة ال�ي سبق��ا أم �انت مبيتة لف��ة من الزمن؟ 

أشار ا�� معاهدة عدم اإلعتداء ال�ي وقعت ب�ن العراق والسعودية البعض 

ت �ان،وال�ي لم تكن وا�حة عند توقيعها ،ع�� أن الغاية م��ا ١٩٨٩�� عام 

  .لتحييد السعودية ولتطمي��ا عند القيام �عملية غزو الكو�ت

وأشار آخرون ا�� خطابھ خالل افتتاح القمة الرا�عة ملجلس التعاون العر�ي 

 ،أي قبل نحو خمسة أشهر من غزو الكو�ت ،١٩٩٠شباط  ٢٥عمان ��  ��

من أن ا�حرب ممكن أن تكون �� م�ان غ�� امل�ان الذي �جم منھ العدو. 

 :قال

�� السياسة كما �� ا�حرب علمتنا ظروف املسؤولية والتجارب بأن ال�جوم “ 

 العدو  املقابل ال ينب�� أن يكون بالضرورة ع�� ذات املحور الذي اختاره

 
ً
خاصة اذا ما �انت املنازلة تمتد ا�� زمن طو�ل واالختيار �� ج����ا  ،دائما

 ع�� محور أو محاور أخرى 
ً
  .“ ممكنا
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قد تكون �ل تلك التخمينات �حيحة، لكن ما �عرفھ اآلن ع�� االقل هو 

قبل اسابيع قليلة من ، ا�عقاد اجتماع ضم حلقة مصغرة قر�بة من الرئيس

�امل وع�� حسن املجيد وصابر الدوري مدير  ضمت حس�ن ،الغزو 

 .اإلستخبارات العسكر�ة انذاك نوقش فيھ عملية غزو الكو�ت

 أما التخطيط العسكري لتلك العملية، فحسب رواية سعد ال��از �� كتاب

 ١٩٩٠فقد ابتدأ �� يوم السادس عشر من تموز “ ا�جن�االت آخر من �علم“

 أحداهما ،راق رسم خطت�ن عسكر�ت�نألول مرة �� تار�خ الع .. جرى “ حيث

سميت ا�خطة أ والثانية ا�خطة ب لتحديد حجم العمل العسكري الهادف 

ا�� احتالل الكو�ت أو جزء م��ا. وتق��ي ا�خطة (أ) بالسيطرة ع�� جز�ر�ي 

 كحد أق��ى ٥٠-٣٠ور�ة و�و�يان والشر�ط ا�حدودي �عمق 
ً
أما  ،كيلوم��ا

�امل األرا��ي وا�جزر الكو�تية. وظلت  ا�خطة ب فتق��ي باالندفاع الحتالل

عندما وردت تقار�ر جهازي  ٢٩/٧/١٩٩٠ا�خطة (أ) �� املرجحة ح�ى يوم 

املخابرات واالستخبارت العسكر�ة من داخل الكو�ت واتفقت ع�� (عدم 

وع�� (أن الواليات املتحدة ال تملك  العسكر�ة)وجود استعداد للمواجهة 

اجهاض عملية واسعة الحتاللها �املة) قوات �افية قرب الكو�ت �ستطيع 

 “ .٢٩/٧/١٩٩٠وع�� ذلك تحول القرار الختيار ا�خطة ب يوم 

  )خطة الغزو( ١٧املشروع 

وضع الفر�ق اياد فتيح الراوي قائد ا�حرس ا�جمهوري آنذاك خطة الغزو 

وردت �� مذكرات الفر�ق رعد  كما، و��“ ١٧املشروع “ وأطلق عل��ا اسم

  :التعرض بج��ة أر�ع فرق “ ن �غادرنا التار�خقبل أ“ ا�حمدا�ي

فرقة حموار�ي حرس جمهوري (درع) ��اجم ع�� الطر�ق العام صفوان  -١

الكو�ت العاصمة يقدمها اللواء املدرع  –ا�جهراء  –املطالع  –العبد��  –

حرس جمهوري بالتنسيق مع اللواء السادس عشر قوات خاصة، والقوة  ١٧
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قوات خاصة حرس جمهوري كقوة  ٣طالع من اللواء الهابطة من ا�جو �� امل

واجب أو�� مهم��ا احتالل العاصمة الكو�ت بال��ك�� ع�� (قصر السيف 

و�ناية مجلس الوزراء ووزار�ي  ، وقصر بيان مقر مجلس األمة ، االم��ي 

الداخلية والدفاع). �عق��ا فرقة نبوخذ نصرحرس جمهوري مشاة بقيادة 

ام بديوي ع�� نفس املحور الح�ام السيطرة ع�� العميد الركن محمود ده

  .العاصمة

تندفع فرقة الفاو حرس جمهوري مشاة ع�� الطر�ق الساح�� ام قصر  - ٢

وتمسك بجز�رة بو�يان  ، شمال الكو�ت العاصمة –الطر�ق الساح��  –

  .وتكون بقيادة العميد الركن ميسر فاضل ا�جبوري

ي (دروع) تندفع ع�� محور الرميلة فرقة املدينة املنورة حرس جمهور  -٣

االحمدي للسيطرة ع�� منطقة  –قاعدة ع�� السالم  –االبرق  – ١١املع�� 

  .جنوب العاصمة، وتكون بقيادة العميد الركن ضياء ماهر التكر��ي

فرقة تو�لنا ع�� هللا حرس جمهوري (درع) تندفع ع�� املحور الوسطي  -٤

ي حرس جمهوري وفرقة املدينة املنورة منطقة املقالع ما ب�ن فرقة حمورا�

حرس جمهوري للسيطرة ع�� املنطقة الغر�ية من الكو�ت وتكون بقيادة 

اما فرقة عدنان حرس جمهوري  .. العميد الركن احمد عبد هللا صا�ح

مشاة فتندفع بقيادة العميد الركن فوزي التكر��ي معقبة فرقة املدينة 

قة الساحلية من االحمدي ا�� املنورة حرس جمهوري لالمساك باملنط

  ... السعودية

ثم تندفع فرقة �غداد حرس جمهوري بقيادة العميد الركن محمود معقبة 

الوفرة لالمساك  –العاصمة الكو�ت  –ا�جهراء  –ع�� محور العبد�� 

اما لواء الواجبات ا�خاصة السادس  ..  بالقسم ا�جنو�ي من الكو�ت

احتياط مع مقر فرقة القوات ا�خاصة  والعشرون (الضفادع البشر�ة) فهو 

  .“ حرس جمهوري بقيادة العميد الركن وعد هللا مصطفى
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أما عن احتالل مدينة الكو�ت فا�خطة �انت تقوم ع�� احتاللها من 

محور�ن محور شما�� ومحور جنو�ي يطوقان املدينة ككماشة و�لتقيان 

  .بمنطقة أبراج الكو�ت

قوات خاصة حرس جمهوري وا�جنو�ي  ١٦ء املحور الشما�� �ان مهمة اللوا

حرس جمهوري ورد ذلك �� كتاب لواء القوات  ١٧�ان مهمة اللواء املدرع 

 .٥/٩/١٩٩٠ا�خاصة السادس عشر حرس جمهوري بتار�خ 

حرس جمهوري  ١٦لواء قوات خاصة  ٢/٨يوم  ٠٤٠٠يندفع بالساعة  -١“ 

 الطر�ق-الكو�ت مركز مدينة -مدينة ا�جهراء-ع�� طر�ق صفوان العبد�� 

الساح�� مستشفى األمراض الصدر�ة باتجاه ميناء الشو�خ شارع ا�خليج 

 .العر�ي

حرس جمهوري الطر�ق  ١٦يحتل لواء قوات خاصة “ و�عد انجاز تلك املهمة

الساح�� من ميناء الشو�خ داخل ولغاية أبراج الكو�ت داخل، والسيطرة 

واعتقال املسؤول�ن ع�� �افة القصور ا�حكومية والدوائر الرسمية 

والتحول للدفاع باملنطقة ومنع اية قوة من التدخل من جهة البحر مهما 

 “ .�لف الثمن

حرس جمهوري والقطعات  ١٧يتقدم لواء “ أما مهمة املحور ا�جنو�ي ف�انت

ع�� محور جبل سنام مخفر جنوب  ٢/٨يوم  ٠٢٠٠امل�حقة بھ بالساعة 

املقاومات املعادية بدون توقف مدينة ا�جهراء لتدم�� �افة -العبد�� 

والطر�ق  ٧واالندفاع الحتالل الطر�ق ا�خار�� ملدينة الكو�ت الطر�ق رقم 

والوصول ا�� ساحل  ٤و�ضم��ا احتالل املطار الدو�� واملعسكر رقم  ٦رقم 

 “ .البحر
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وا�جزء اآلخر من املهمة هو التحول للدفاع �� املنطقة املحصورة ب�ن خليج 

 ومنع أي قوة من التدخل من جهة البحر  سعود وح�ى رأس
ً
األرض شماال

 “ .مهما �لف الثمن
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  التحضري للغزو

�خصت تقار�ر مدير�ة اإلستخبارات العسكر�ة دورها �� التحض�� لعملية 

(أم املعارك)   The Mother Of All Battlesغزو الكو�ت و�شرت �� كتاب 

 :و�انت

 الوامر الرئيس صدام حس� -١“ 
ً
 لكتابنا السري تنفيذا

ً
ن الشفهية ووفقا

، زودت املدير�ة قائد ا�حرس ا�جمهوري ١٢/٧/١٩٩٠وال�خ��ي بتار�خ 

فيديو و  ،وتفاصيل استعدادات القوات الكو�تية ،بتحليل لساحة العمليات

 الكو�تية. -ل�حدود العراقية 

زودت املدير�ة قائد ا�حرس ا�جمهوري بمعلومات عن �افة  ٢٤/٧بتار�خ  -٢

 عن القوة  .ات ومراكز االتصاالت �� الكو�تالسفار 
ً
وكذلك قدمت تقر�را

 ا�جو�ة الكو�تية والدفاع ا�جوي.

 الحتمالية التدخل العسكري األجن�ي  ٢٥/٧بتار�خ  -٣
ً
قدمت املدير�ة تقر�را

 �� حالة �شوء الن�اع العسكري مع الكو�ت.

ف��ة �تية لل�خصت املدير�ة �افة التحر�ات العسكر�ة الكو  ٣١/٧بتار�خ  -٤ 

تموز باالضافة ا�� قائمة ب�افة األهداف ا�حيو�ة  ٢٩ا��  ١٩املمتدة ما ب�ن 

 داخل الكو�ت.

زودت ا�حرس ا�جمهوري بقائمة مفصلة ألعضاء ا�حكومة  ٣١/٧بتار�خ  -٥

 “ وكبار الضباط الكو�تي�ن. ،مجلس األمة ،الكو�تية

زو فابتدأت أما بالنسبة لتحض�� قوات ا�حرس ا�جمهوري لعملية الغ

باجراء تحشد لقواتھ قرب ا�حدود الكو�تية و�بدو أن الغالبية من ضباط 

ا�حرس ا�جمهوري لم يكونوا ع�� علم �غاية ذلك التحشد. فقد ورد �� 
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 ١٥/٧/١٩٩٠من يوم  ٠٣:٣٠�� الساعة “ مذكرات الفر�ق رعد ا�حمدا�ي:

 العقيد الركن معتمد التكر��ي رئيس أر�ان ف
ً
مورا�ي رقة حاتصل �ي هاتفيا

 ١٧جحفل اللواء املدرع  -حرس جمهوري وطلب م�ي ��يئة جحفل لوائي 

و�انذار قص�� وفق  -�ان معسكره �� ذلك الوقت �� الكوت --حرس جمهوري

أمر من املراجع العليا ل�حركة نحو القاطع ا�جنو�ي (ال��جسية قرب جبل 

صل �� جنوب غرب البصرة) واخ���ي أن ناقالت الدبابات ست -سنام 

وخالل  ..  وع�� الفور انذرت جحفل اللواء واستدعيت املجاز�ن ،الصباح

 بأسداس  ،تفقدي استعدادات وحدا�ي ل�حركة
ً
كنت اضرب أخماسا

ل�خروج باستنتاج منطقي لهذه ا�حركة املفاجأة ا�� منطقة محاذية 

للكو�ت، وخالل تباد�� االحاديث مع مقدم اللواء العقيد الركن شباط مطر 

و�عض آمري الوحدات وكإجابة الستفسارهم عما أتوقعھ أشرت ا��  ع��

أن التلو�ح بالقوة أو استعراضها �� وسيلة من وسائل السياسة وورقة 

ضغط �ساعد �� حل األزمة السياسية واالقتصادية ال�ي �عاظمت �� الف��ة 

و�دأت اشرح لهم موضوع األزمة السياسية و�عض  ،األخ��ة مع الكو�ت

 ملا �سمى �سياسة حافة ا�حرب ال�ي ي�جأ ال��ا من أساليب ا
ً
دار��ا وصوال

وقد أشرت ا�� أن هذه األزمة  ،أجل الوصول ا�� حلول سلمية لتلك األزمات

وان األسرة العر�ية ستس�� جاهدة  ،�� طر�قها ل�حل خالل بضعة اسابيع

 ھ�ان ذلك أق��ى ما وصل الي..  . الحتوا��ا واملساعدة �� حلها بالتأكيد

 “ تفك��ي وق��ا.

�عد أن تحرك لواء الفر�ق ا�حمدا�ي قرب ا�حدود الكو�تية الحظ أن 

 عندما علم أن با�� �شكيالت فرقتھ قد انذرت با�حركة 
ً
املوضوع زاد حجما

 �شكيالت من فرق أخرى ح�ى شملت ا�حركة �افة فرق 
ً
وشملت أيضا

 ا�حرس ا�جمهوري.

ية ا�حقيقية من ذلك التحشد أعلم ضباط ا�حرس من قادة األلو�ة بالغا

من يوم  ١١:٠٠�� الساعة “ أيام من تحركهم حيث ذكر ا�حمدا�ي: ٤�عد 
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طلب حضوري �� مقر الفرقة الذي انفتح لتوه �� القاطع  ١٩/٧/١٩٩٠

 ع��  ،نفسھ
ً
وحال دخو�� ع�� القائد �� دائرتھ املتنقلة وجدت م�حفا

حديث قص�� حول عمليات طاولتھ �ش�ل بارز ع�� غ�� العادة، و�عد تبادل 

اكمال التحشد، طلب م�ي أن أقف للقسم ع�� كتمان مشروع يحمل الرقم 

 و�تعلق بتحر�ر الكو�ت! ١٧

وأن مهمة جحفل لوائي �ش�ل ا�جزء االعظم من مهمة ا�حرس ا�جمهوري 

�ش�ل عام، قوة الواجب األو�� لقوات ا�حرس ا�جمهوري وهذا ما تطلب 

لتشكيالت األخرى، فأصابت�ي الدهشة �حجم إعالمي باملهمة قبل آمري ا

 هل تحتل الكو�ت البلد الشقيق ،املهمة وعمقها
ً
 . “ ؟فقلت مستغر�ا

لكون ا�خطة ينقصها الكث�� ، تموز  ٣١وا��  ٢٠�عد ذلك و�� األيام ماب�ن 

ا�شغل ا�حمدا�ي وآخرون من ضباط ا�حرس لتخطيط  ،من التفاصيل

 الواجبات. تفاصيل تلك املهمة وتوزيع املهام و 

بالرغم من تلك االستعدادات فلم �علم القطاعات �ساعة الصفر لل�جوم 

 ١٤اال قبل يوم�ن منھ حيث ورد األ�ي �� كتاب جحفل لواء املشاة األ�� 

�ان للمباغتة والكتمان دور متم�� : “حرس جمهوري عن املباغتة والكتمان

يبة تعادة الكو�ت السل�� معركة يوم النداء واثره كب�� �� نجاح املعركة واس

ورجوع الفرع ا�� األصل حيث أن �افة القطعات �انت لم �علم بالواجب 

  .“ اال قبل املعركة بيوم�ن فقط
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قوات  ١٦آب وكما وردت �� كتاب لواء  ١�انت االستحضارات ال��ائية يوم 

الكو�تية وتحديد -استطالع ا�حدود العراقية -ا“ خاصة حرس جمهوري

 ماي��:

.
ً
 املخافر ا�حدودية املعادية ل�ل �شكيل الحتاللها. أوال

. طرق ال�جوم للتشكيالت.
ً
 ثانيا

 ............... 

 اصدار األوامر التمهيدية.-ب

 تدقيق األتجاهات للتشكيالت نحو اهدافها االولية والالحقة. -ج

 د. اصدار األوامر ال��ائية.

 :عقد مؤتمر التنسيق وتم فيھ -ه

. عرض خطط الت
ً
 شكيالت واجراء التعديالت عل��ا.أوال

 
ً
 عرض آمري التشكيالت معاضلهم وكيفية معا�ج��ا  -ثانيا

 . “ اكمال عتاد ا�خط االول وخط�ن ثوان -و

 لنجاح ا�خطة
ً
 أساسيا

ً
ولتحقيقها �ان البد من توفر  ، �انت السرعة ركنا

 ١٥٠الوقود ال�ا�� واألرزاق ل�ي تنجز القطعات مهم��ا و�� قطع مسافة 

 :يلوم��ا من ا�حدود ا�� ساحل البحر من دون توقف ولذلك تمك

 ساعة. ٧٢ز. استالم ارزاق املعركة ملدة “ 

 “ كيلوم��ا. ١٥٠ح. امالء أحواض الوقود واحتياط يكفي ملسافة 
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 تربيرات صدام 

لم �علم �شكيالت ا�جيش األخرى �عملية الغزو، فلم �علم وز�ر الدفاع 

أقدم ضابط عرا�� ��ا اال �عد وقوع الغزو حيث الفر�ق عبد ا�جبار شنشل 

 رئيس 
ً
ذكر سعد ال��از أنھ عرف بھ من الراديو، وكذلك لم �علم بھ أيضا

 أر�ان ا�جيش نزار ا�خزر�� حيث ذكر �� مقابلة معھ �� كتاب غسان شر�ل

�ان عبدا�جبار شنشل وز�را للدفاع وكنت رئيسا “ :“ صدام مر من هنا“

 . “ من قر�ب وال من �عيد بموضوع اجتياح الكو�تلألر�ان، ولم نفاتح 

 م�ى عرفت بالغزو؟ • 

ـ كنت نائما �� من��� ليلة األحداث. اتصل �ي صباحا سكرت�� عام القيادة 

العامة الفر�ق عالء الدين ا�جنا�ي وطلب م�ي أن أذهب إ�� القيادة العامة، 

؟ فقال: سألت كيف». أكملنا احتالل الكو�ت«وح�ن دخلت مكتبھ قال: 

. »ا�حرس ا�جمهوري والقوة ا�جو�ة وط��ان ا�جيش أ��وا احتالل الكو�ت«

�عد ر�ع ساعة وصل وز�ر الدفاع عبدا�جبار شنشل وتم إبالغھ بالطر�قة 

نفسها. تصور أن ا�جيش يدفع �� مغامرة من هذا النوع من دون علم وز�ر 

 الدفاع ورئيس األر�ان!

دف بلد عر�ي مجاور ونحن نقول إننا أصبنا بصدمة كب��ة. فالبلد املس��

، ثم إنھ 
ً
 عن العراق فحسب بل عن العرب أيضا

ً
قاتلنا إيران ليس دفاعا

 �� أن املسألة لن تمر من دون حساب. خا�ج�ي شعور بأن 
ً
�ان وا�حا

ا�حساب سيطرح مص�� العراق برمتھ. �عد ثالثة أو أر�عة أيام حصل اللقاء 

وز�ر الدفاع وأنا، إ�� لقاء ونقلتنا األول مع صدام حس�ن. استدعينا، 

السيارات إ�� منطقة الرضوانية. و�عد دوران �� شوارع جانبية �ان هناك 

�ارافان. دخلناه فوجدنا خرائط معلقة ع�� جدرانھ. �عد ر�ع ساعة دخل 

أرجو أال تزعلوا، أنا لم أخ��كم �عملية تحر�ر الكو�ت، «صدام حس�ن. قال: 
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ثق بكم. فعلت ذلك لسبب�ن: األول هو أن�ي لو أبلغتكم وهذا ال �ع�ي أن�ي ال أ

لقمتم �سلسلة من اإلجراءات من بناء ا�خطط إ�� االستعداد كوزارة وهيئة 

أر�ان، و�ان من شأن ذلك أن يلفت النظر و�كشف السر، وأنا أردت أن 

تكون العملية مفاجئة. الثا�ي أن�ي حررت الكو�ت بالقطعات التا�عة �� 

 ». قطعاتكم مباشرة وليس
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 على كرعس يوجد ويقولون خائفون الكويتيين أن مبارك األخ لي قال"
 عما النظر بغض :له فقلت. العربية الجامعة خط من كيلومتراً عشرين بعد

 وماذا الموجود عدد وكم جيش أو شرطة الموجود أكان سواء يوجد
 نلتقي نأ الى شيء يحصل لن جانبنا من ونحن. الكويتيين طمئن، يفعل
 عجزن وعندما شيء يحصل لن، أمالً هنالك أن ونرى نلتقي وعندما. معهم

 ذلك ومع .يموت أن العراق اليقبل أن طبيعي فأمر، مخرج ايجاد عن
  .جيدة أخبار عندك أالن فاذن. أخر شيء كل فوق هي الحكمة

 ".صحفي سبق أخبار هذه :عزيز طارق علق
 كالسبي ابريل سفيرةوال صدام الرئيس اجتماع محضر من... 

...٢٥/٧/١٩٩٠ 
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 رواية الشيخ سعداجلزء الثاني: اجتماع جدة و 

�عد أن خرجت األزمة ما ب�ن العراق والكو�ت ا�� العلن �� تموز من عام 

 قامت عدة أطراف عر�ية بمحاوالت للوساطة ما ب�ن الطرف�ن. ١٩٩٠

 ب�ن نائب مجلس�ان اخرها استضافة اململكة العر�ية السعودية للقاء ما 

قيادة الثورة عزة ابراهيم وما ب�ن و�� العهد الكو��ي الشيخ سعد العبدهللا 

 الصباح. 

قيل �عد الغزو أن املفاوضات فشلت لتعنت ا�جانب الكو��ي وعدم 

 ذكر الرئيس صدام �� حديث مع قادة 
ً
رضوخهم للمطالب العراقية.فمثال

صل يح“ الت أخر من �علمعسكر��ن �شر نصھ �� كتاب سعد ال��از ا�جن�ا

 ،و�ذهب اليھ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزة ابراهيم،األجتماع �� جدة

وعندما يلتقون ال يأ�ي بجديد لرفع  ،و�أ�ي رئيس وزرا��م السابق سعد،

 ... الغ�ن والظلم عن العراق

بدون أي حل  ،تأ�ي ا�� اإلجتماع ،هل أنت مخبل أو مجنون  ،قال عزة لسعد

ايا العالقة أو املعلقة، كيف تتصور اذا عدت لبغداد وقلت لهم ل�ل القض

 “ ... أال ترى ا�جيش املوجود ع�� مقر�ة منك ،أنك لم تأت بأي حل

لكن مراجعة لوثائق عراقية و كتابات ملسؤول�ن عراقي�ن سابق�ن يت�ح أن 

قرار دخول الكو�ت قد دخل ح�� التنفيذ قبل اإلجتماع وكما أشرنا أعاله. 

ذكر الفر�ق رعد ا�حمدا�ي �� مذكراتھ أن األوامر ال��ائية لقوات فقد 

أي أثناء ا�عقاد األجتماع  ٣١/٧/١٩٩٠ا�حرس ا�جمهوري قد صدرت يوم 

حضرت مؤتمر األوامر  ٣١/٧/١٩٩٠يوم  ١٨٠٠�� الساعة “ حيث كتب

. وحددت العملية �� الساعة الرا�عة .. ال��ائي مع با�� آمري التشكيالت

. و�ان قائد ا�حرس ا�جمهوري الفر�ق اياد قد اصدر .. ٢/٨/١٩٩٠فجرا يوم

۱۱۰۸ 
 



 الكث�� من التعليمات الدقيقة وا�خاصة بتحديد االتجاهات وضبط املس�� 

. و�� نفس اليوم حصلنا ع�� وثيقت�ن هامت�ن: التصاو�ر ا�جو�ة لعموم ..

 ٣٠/٧بتار�خ  ٢٣نطاق التعرض من خالل آخر استطالع جوي لطائرة ميغ 

 “ سياحية للعاصمة الكو�ت وخر�طة

كذلك ورد �� وثيقة آلمر اللواء الرا�ع عشر املشاة اآل�� من فرقة املدينة 

املنورة حرس جمهوري ما�ش�� ا�� أن أوامر اللواء صدرت قبل واثناء ا�عقاد 

: بالساعة “ اجتماع جدة حيث ورد فيھ األ�ي
ً
، ١٩٩٠تموز  ٣١يوم  ١١٣٠أوال

� مقر قيادة قوات املدينة املنورة حرس جمهوري، تم استدعاء آمر اللواء إ�

 الستالم األوامر بالتمر�ن ع�� الكو�ت. 

: بالساعة 
ً
تم عقد مؤتمر آلمري الوحدات  ١٩٩٠تموز  ٣١يوم  ١١٤٠ثانيا

والصنوف املتجحفلة، وتم إعطاء املهمة ل�ل واحد م��م، وتحديد الساعة 

 لغرض الذهاب لالستطالع.  ١٥١٠

: بالساع
ً
تموز حركة جماعة االستطالع، إ�� منطقة  ٣١يوم  ١٥٠٠ة ثالثا

  .التحشد �� منطقة (خضر املاء)

: بالساعة 
ً
تموز عودة آمر اللواء، وآمري الوحدات من  ٣١يوم  ٢٠١٠را�عا

 االستطالع. 

: بالساعة 
ً
إصدار األوامر ال��ائية ل�حركة إ��  ،تموز  ٣١يوم  ٢٠٢٠خامسا

 ملاء). منطقة التحشد �� منطقة (خضر ا

: بالساعة 
ً
 تموز عودة جماعة االستطالع.  ٣١يوم  ٢٠٣٠سادسا

: بالساعة 
ً
، شرع اللواء با�حركة من معسكره �� ٩٠آب  ١يوم  ١٠٠سا�عا

 البصرة إ�� منطقة التحشد �� (خضر املاء). 
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: بالساعة 
ً
آب، ت�امل وصول لوائنا إ�� منطقة التحشد ��  ١يوم  ٧٠٠ثامنا

 ادث. (خضر املاء) بدون ح

: بالساعة 
ً
حركة آمر اللواء، حسب طلب قائد قوات  ،آب ١يوم  ٠٩٣٠تاسعا

 املدينة املنورة حرس جمهوري إ�� مقر القيادة الرئي��ي �� ال�حيس. 

: بالساعة 
ً
استالم آمر اللواء لألوامر ال��ائية �� مقر  ،آب ١يوم  ١٣٤٥عاشرا

 . “ قيادة قوات املدينة املنورة حرس جمهوري

عن وثيقة “ The mother of all battels“ �� كتابھ kevin woodsكر كذلك ذ

 ٣١عراقية أن الرئيس صدام اجتمع مع قائد القوة البحر�ة العراقية يوم 

 منھ مشاركة القوة البحر�ة العراقية يوم  ١٩٩٠/ ٧/
ً
 .٢/٨/١٩٩٠طالبا

من الصعب معرفة ما اذا �ان الوفد العرا�� ع�� علم بأن خطة الغزو 

لكن ماورد �� شهادة  ،ت مرحلة التنفيذ أثناء ا�عقاد املفاوضاتدخل

املسؤول�ن الكو�تي�ن ل�جنة تق��ي ا�حقائق ملجلس األمة ورواية الشيخ 

سعد عن تلك املحادثات يث�� الشك من أن نائب مجلس قيادة الثورة عزة 

 أبراهيم �ان ع�� علم بذلك فقد ورد �� التقر�ر:

�عد �لمات املجاملة، ات�ح أنھ ليس لدى عزة �� ا�جلسة اإلفتتاحية، و “

إبراهيم أي جديد يقدمھ سوى أنھ قد حضر إ�� االجتماع استجابة لدعوة 

جاللة امللك فهد، وأن أي مناقشات يمكن أن �ستكمل �� �غداد. وتلت 

ا�جلسة االفتتاحية جلسة مغلقة اقتصرت ع�� رئي��ي الوفدين، ولم �سفر 

 . “ نتائجهذه ا�جلسة املغلقة عن أي 
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 رواية الشيخ سعد:

و�شرت �� كتاب موسوعة  ١٩٩٠أيلول  ٤ورد �� رواية الشيخ سعد بتار�خ 

�� األجتماع جلست بجانب “ عن تلك ا�جلسة املغلقة ما ي��:، حرب ا�خليج

نائب الرئيس العرا�� وتحدثنا �ش�ل شامل وعام من دون أن ندخل �� 

ال يا أخ سعد هل عندك ما�ع أن التفاصيل و�دا �� أنھ ارتاح من حدي�ي وق

 ؟�سمع الوفد العرا�� هذا الكالم

فقلت: أنا ال أت�لم بل�جت�ن. وليأت أعضاء الوفد العرا�� لت�جيل ما 

ير�دون. وقلت لرئيس الوفد العرا��. قلتم بأن أهل الكو�ت سرقوا نفطكم 

خ �لم عن ا�حدود الدولية. وعندما بدأنا ال�خ كنا ن� ٥وهذه األبار تبعد 

ألف برميل  ٦٠٠ا��  ٥٠٠ألف برميل بينما أنتم تنتجون من  ١٢حوا�� 

 
ً
فمن الذي �سرق نحن أم أنتم؟وطالب العراقيون �� ذلك الوقت أن  .يوميا

مليار دوالر. فقلت طيب، واضفت: وما�� النقطة الثانية يا  ٢٫٦ندفع لهم 

 أستاذ عزة؟

 
ً
 من املشا�ل واضر  فقال أنتم زدتم من حصة انتاج النفط وهذا سبب كث��ا

 باالنتاج العرا��. 

فقلت: هناك خ��اء عندهم ا�خ��ة ال�افية �ستطيعون التفتيش ع�� 

�جالت انتاج النفط و�تأكدون من انتاج الكو�ت والعراق. فقال عزة: نحن 

 عندنا معلومات. 

 ؟ثم عدت وسألتھ: وما النقطة الثالثة

ببناء مراكز حدود  لقد جاء �� مذكرتكم أن السلطات الكو�تية قامت

 ١٩٧٧ومنشأة نفطية وانت �عرف يا عزة ابراهيم أثناء ز�ار�ي �� شهر يوليو 

اتفقت معك ع�� ايجاد خط وسط فاصل ب�ن املخافر أو املراكز الكو�تية 
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ً
وقلت لك هذا  ،و��ن املراكز العراقية، وانت وقعت ع�� املحضر وانا أيضا

سلطات وان ما ترك من مشا�ل صغ��ة األتفاق ال �شمل املراكز ال�ي بن��ا ال

 ؟ي��ك للمسؤول �� صفوان والعبد��، فكيف أسمع منك اننا بنينا منشأت

 وملاذا هذا السكوت ملدة سنت�ن؟

 فلم �ستطع الرد ع�� هذه التساؤالت.

بام�انك أن ترسل للتأكد من �حة ما ورد وع�� �حة  :وتا�عت أقول 

ت با�شاء مراكز داخل األرا��ي هل قامت الكو� ،املوافقة العراقية اآلن

 العراقية؟

 ف��رب من السؤال.

ما يؤلم انكم ا��متم الكو�ت بتنفيذ سياسة ��دف أو تتم��ى مع  :وقلت لھ

السياسة األم��يالية والصهيونية. ودعنا نتحدث بصراحة. منذ م�ى 

اكتشفتم أن حكومة الكو�ت تتب�ى سياسة �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر 

ونية؟ هل تذكر يا عزة ابراهيم أنك �� أحد األجتماعات تتما��ى مع الصهي

كنت تردد الثناء واملديح الم�� الكو�ت وحكومة الكو�ت  ،عندما كنا �� �غداد

وشعب الكو�ت؟ وقلت لھ اذا كنت قد �سيت فانا لن أ���ى. وقلت لھ. كنت 

تقول بانكم لم تنسوا الدعم الكو��ي ولن تنسوا ماقام بھ األم�� وحكومتھ 

عبھ. �عد �جزه أن يرد ع�� هذه التساؤالت وصلت ا�� قناعة بأن الرجل وش

وانھ أرسل ��دف  ،أرسل فقط ليقال أنھ استجاب لنصيحة امللك فهد

 التغر�ر وتمييع املوقف. 
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 حماوالت أخرى للشيخ سعد 

عرفت أ��ا األخوة واالخوات أن رئيس الوفد العرا�� ال يملك الصالحية وال “ 

رار ا�حوار م��. وان��ينا ا�� هذا ا�حد وقبل أن نذهب ا�� ا�حق �� استم

حفل عشاء امللك فهد، قلت لنف��ي ليس هناك من ضرر أن اتصل برئيس 

وقلت لھ دعنا نكسب الوقت ونت�لم  ،الوفد العرا�� وزرتھ �� جناحھ ا�خاص

 لوحدنا �ش�ل شامل ومسهب و�دون ��جيل او أن يكون معك أحد.

 أنا مر�ض ورأ�� :فقال
ً
 ،ي يوجع�ي و�أسلو�ي ا�خاص دخلنا ا�حوار مجددا

. لكن سبحانھ �عرف .. و�ان مرة يقول �عبت�ي ومرة أخرى يطالع ساعتھ

  .. و�دري 

 ،ساعات كنا نتحاور مع �عض ٨�عد ال�جوم أخذت أتذكر كيف اننا من 

 .“ بينما �ان يفكر و�خطط و�ر�د أن يقتل�ي

 اق��ح سمو و��“ يم �� م�ان اقامتھ�عد ان��اء ز�ارة و�� العهد لعزة ابراه

العهد أن يذهبا معا لتلبية دعوة العشاء الذي أقامھ جاللة امللك فهد. 

وساد اللقاء ا�جان�ي بحضور امللك فهد جوا طيبا، ولكن بال شك �ان 

باألنفس ال��يء الكث�� مما لم تف�ح عنھ املظاهر ا�خارجية. و�� أثناء ذلك 

سمو و�� العهد بأن ينتقل وز�را داخلية رفض ا�جانب العرا�� اق��اح 

البلدين ملعاينة ا�حدود ع�� الطبيعة للتحقق من عدم وجود أي تجاوزات 

كو�تية بإقامة مزارع أو منشآت عسكر�ة كما يد�� ا�جانب العرا��. وأصر 

ع�� أن يكون االجتماع بروتوكوليا �عقبھ إجتماع �� �غداد. كما اق��ح عقد 

لك فهد والرئيس حس�ي مبارك وصدام حس�ن دون اجتماع يضم جاللة امل

ذكر لسمو أم�� الكو�ت، وهو ما رفضھ ا�جانب الكو��ي رفضا قاطعا، كما 

رفض ا�جانب العرا�� اق��اح وفد الكو�ت إصدار بيان مش��ك بأن يتم 

 ١/٨/١٩٩٠اجتماع �� �غداد يليھ اجتماع �� الكو�ت.و�� صباح األر�عاء 
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جدة متوجها إ�� املدينة املنورة دون أن �سمع رد غادر موكب عزة إبراهيم 

ا�جانب الكو��ي بالرفض القاطع لالجتماع الثال�ي املق��ح والذي �غيب عنھ 

صاحب القضية، وهو سمو أم�� الكو�ت، و�� مساء اليوم ذاتھ عاد الوفد 

 . “ الكو��ي إ�� الكو�ت

و�� العهد ذكر  ١٩٩٠و�� جدة مساء يوم األر�عاء األول من آب من عام 

أنھ وأثناء توجهھ بالسيارة للعشاء بناء ع�� دعوة جاللة امللك فهد، “ الكو��ي

قال لرئيس الوفد العرا�� (عزة إبراهيم) و�ان يرافقھ �� السيارة، أنھ �عد 

االجتماع الثا�ي �� �غداد سيكون االجتماع الثالث �� الكو�ت. فأجابھ عزة 

دة). وأضاف سموه أنھ �عد تناول إبراهيم (ما أحد قال لنا �شوف القيا

العشاء اجتمع مع جاللة امللك فهد وسمو األم�� عبدهللا ع�� انفراد 

وأخ��هما أنھ �ل ما فهمھ هو أن الوفد العرا�� جاء إ�� جدة (ليقول �لمت�ن 

 . “ و�س)

 اجتماع بروتوكويل ليس إال 

عرا�� وفد الما يؤ�د ماورد �� تقر�ر �جنة تق��ي ا�حقائق الكو�تية من أن ال

د �� ماور “ أن يكون االجتماع بروتوكوليا �عقبھ اجتماع �� �غداد“ أصر ع��

أن “ تموز أي قبل األجتماع ٢٧تصر�ح ناطق رسمي عرا�� �� يوم ا�جمعة 

العراق وافق ع�� اللقاء ب�ن السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس 

 ل�جهود االخو�ة ال�ي بذل
ً
 .. ها امللوك والرؤساء العربوزراء الكو�ت تقديرا

. وان اللقاء ..  وخاصة سيادة الرئيس محمد حس�ي مبارك الذي زار �غداد

املزمع عقده ب�ن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس وزراء الكو�ت �� 

جدة هو لقاء أو�� و�روتكو�� وسيعقبھ لقاء بي��ما �� �غداد ملواصلة 

 “ .. املباحثات
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حضر لقاء الرئيس صدام مع سف��ة الواليات املتحدة وكذلك ما ورد �� م

 السف��ة ٢٥/٧/١٩٩٠األم��كية يوم 
ً
اتفقنا مع “ حيث قال الرئيس مخاطبا

أن يلتقي رئيس وزراء الكو�ت مع نائب رئيس مجلس  ،األخ الرئيس مبارك

ألن السعودية �انت البادئة ��  .. قيادة الثورة من عندنا �� السعودية

  .. األتصال معنا
ً
و�كمل الرئيس سيعقدون �� السعودية اجتماعا

 
ً
ثم ينتقل األجتماع ا�� �غداد، ليبحثوا أمورهم �عمق ب�ن  .. بروتوكوليا

ونأمل أن  .. ونأمل أن نصل ا�� نتيجة .. الكو�تي�ن والعراقي�ن مباشرة

 .“ النظرة البعيدة واملص�حة ا�حقيقية تتغلب ع�� البخل الكو��ي

 ال��وتكو��“ اية األو�� من حضور العراق الجتماع جدةع�� األرجح أن الغ

�انت كسب الوقت حيث يت�ح من كتاب آلمر اللواء الرا�ع عشر املشاة “

اآل�� من فرقة املدينة املنورة حرس جمهوري أن االستعدادات العسكر�ة 

لم تكتمل من أوامر واستطالع وتحشد للقوات قبل ا�عقاد األجتماع والغاية 

خلق م��ر للغزو بالتعلل �عدم استجابة الكو�تيون ملطالب  الثانية ��

 . “ املشروعة“ العراق
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 توقعات الكويتيني احملدودة

�ان أق��ى مادار بخلد الكو�تي�ن هو حدوث عمل عسكري محدود ولم 

 �� تقر�ر �جنة 
ً
يتوقعوا أن يكون العمل احتالل الكو�ت فقد ورد أيضا

ح األحمد النائب االول لرئيس مجلس أفاد الشيخ صبا“ تق��ي ا�حقائق

�ع�ي ما كنت يوم من االيام اتصور ان العراق «الوزراء ووز�ر ا�خارجية انھ:

بده �عمل �غض النظر عن اي مذكرة حصلت، لكن قلت يمكن يحصل 

بو�يان وور�ة يحتلها، ولكن ان يصل ان يحتل بلدا ب�املها، وال�� ما حطي��ا 

بتصوري غلط، لكن هذا �ان احسا��ي، �� ذه�ي، فكذلك قد يكون انا 

احسا��ي مو ان �سوي ��يء، �سوي ممكن ما مو سيصل ا�� الكو�ت،انھ 

يدخل رأسا ا�� الكو�ت و�ضمها التاسعة عشرة بالسرعة ��ذا الش�ل، ال 

كيلو يأخذ النفط مال الرتقة، يأخذ ا�جز�رة مالت  ٣كنا متوقع�ن يدخل 

متوقعھ، لكن ما توقعت يوم من ور�ة و�و�يان، ين�ل ف��ا، �ل هذا كنت 

لكن ما كنت يوما من األيام افكر �� ان العراق  ..  األيام ان يصل ا�� الكو�ت

 ». سيصل ا�� هذا ا�حد

وعندما سئل السيد عبد الرحمن العو��ي وز�ر الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء آنذاك عما اذا �ان مجلس الوزراء قد عقد جلسة �ساءل ف��ا 

�ساءلنا، وتناقشنا �ش�ل «رات ا�حشود العسكر�ة، أجاب:االعضاء عن م��

تفصي�� يوم االحد لدرجة ما كنا �عتقد ان هذا سوف ��اجم، هناك �ساؤل 

لكن استبعد انھ ��اجم، ان هذا من ضمن ��ديدات صدام العادية لنا. 

 ».. للضغط علينا.. بدأها بخطاب، و�التا�� ما كنا نتوقع انھ ي�جم

لم يكن �� ذهننا «لرومي وكيل وزارة االعالم آنذاك انھ:وافاد السيد حمد ا

انھ راح يص�� غزو �� الصورة هذه، نت�لم بصراحة، واي مواطن ال يمكن 

ان يفكر �� احتالل ل�جزر او منطقة ب��ولية، هذا �ان متوقعا، اما بالنسبة 

وأكد �ل ذلك ما ذكره ».الحتالل الكو�ت، فهذا لم يكن الواحد �� خلده
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انا راح اقول لك «� العهد ورئيس مجلس الوزراء امام ال�جنة: سمو و�

االنطباع ال�� �ان عندي انا. انھ اذا حصل �جوم عرا�� فقط فيكون 

محدود �� اماكن معينة بأحد حقول نفط �� الرتقة. يز�د و�حتل جز�رة 

بو�يان انما ما تصورت �� با�� بأنھ سيحتل الكو�ت. وانا قلت اك�� ��يء هو 

احنا �ل االنطباع عندنا انھ نوع من «، »انھ �عسكر هناك ويساوم بيعملھ

 ». حرب االعصاب والن�فزة للكو�ت
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 هي ماك األيام أو األشهر تكن ولم العادية، السنوات هي كما السنوات تكن لم“ 

. إليرانيا العدوان إبان والعراق، األمة على مر قد كان مما الطبيعية، األيام أو األشهر
 دض األعداء له خطط قد كان ما مخاطر أدركوا الذين أولئك كثراً يكن ولم

 حققت لو واآلخرين، مغربها، أو مشرقها في األمة، أقطار سيصيب كان وما األمة،
 عبش ووقفة الصباح، الجابر األحمد جابر األخ وقفة وكانت. الخائبين فأل

 مجرى يف أكيد تأثير وذات ا،نفوسن في خاصة مكانة ذات الشقيق، الكويت
 وعيب الكويت، وقفت وقد. العظيم نصرها جانب وإلى األمة، لصالح الصراع،
 خاللها، نم أريد، التي الظروف، لكل وصمدت الطامعين، المعتدين بوجه وبسالة،

 تلزماتومس الواحدة، األمة مبادئ وعن هويتها، أو طبيعتها عن الكويت تنسلخ أن
 بالمبادئو بجلدها، ملتصقة فيها، األمل هو كما الكويت، تمرتواس. القومي األمن

 حالة في يعاًجم العرب ألصبح بها، وااللتزام عليها التأكيد لوال التي والسياسات،
 واستناداً رف،المش الكويت لموقف وتوثيقاً وعرفاناً هذا، لكل فتقديراً. لها يرثى

 مرق واألنواط، األوسمة قانون من ،الخامسة المادة من ،“ أوالً“ الفقرة أحكام إلى
 األحمد جابر الشيخ السمو، صاحب منح“ آت هو بما رسمنا“ .١٩٨٢ لسنة ،٩٥

 النوع نوم األولى، الدرجة من الرافدين، وسام الكويت دولة أمير الصباح، الجابر
 “ المدني

 ١٩٨٩ أيلول ٢٣...   حسين صدام
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 وعقال واقتدارهم عزتهم ورمز العرب تاج درة يا العظيم العراقي الشعب ايها"

 نيكو ان ينبغي حالها وان واحدة امة العرب امة بان الغيارى العرب ايها رؤوسهم
 مبصفوفه التتصل ان يجب والغدر والخيانة الدنس وان .كريما عزيزا واحدا

 الرضا اهللا خسف لقد .دينكم واالنصاف العدل كان حيثما، الناس ايها.ونواياهم
 بين سودلت اهللا دعا التي والمبادئ القيم جانبوا ان بعد واعوانه الكويت نبقارو
 نم بين العالقة معاني وشرف القومية بالمعاني وغدروا خانوا ان وبعد .الناس

 خلصةالم الصفوف بين من االحرار اهللا فأعان.العرب ومع الناس من امرهم يتولون
 “ االجنبيو الصهيونية مخططات في والضالع الكويت في القائم النظام ليقضوا

 ٢/٨/١٩٩٠ الثورة قيادة مجلس بيان. .. 
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 النداء يوم :اجلزء الثالث

  

 من املدينة 
ً
وصل عزة ابراهيم مساء األول من آب ا�� مطار �غداد عائدا

املنورة �عد ان��اء اجتماع جدة. وذكر سعد ال��از �� كتابھ ا�جن�االت أخر من 

 �ان �� اس“ �علم:
ً
ولم  ،تقبالھ طھ ياس�ن رمضان كما جرت العادة دائما

تمض غ�� دقائق ع�� دخولھ صالة اإلستقبال ح�ى تبلغ ا�حاضرون بأمر 

من مكتب رئيس ا�جمهور�ة يلزمهم �عدم مغادرة املطار وامضوا ساعة 

�املة �� صالة اإلنتظار قبل أن يصل الرئيس صدام حس�ن دون أن يكون 

 ووجھ اليھ سلسلة من األسئلة ،رد الرئيس بنائبھبمعيتھ موكب رسمي. انف

. لم يحدث أن ذهب رئيس ا�جمهور�ة ليال�� .. حول ما دار �� اجتماع جدة

اك �ان هن ،لكن األمر هذه املرة استوجب وقوع ذلك ،أحد مبعوثيھ �� املطار

فقرار عبور ا�حدود نحو الكو�ت هو ع�� وشك الدخول  ،سباق مع الزمن

ولعل الرئيس أراد التيقن بأن لقاء جدة قد صار بموجب  ،ذا�� ح�� التنفي

التعليمات ال�ي �ان قد أعطاها لنائبھ واعضاء الوفد املرافق لھ وأن الوفد 
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 ب�ن احتمال عقد لقاء آخر وعدم ا�حصول ع�� 
ً
الكو��ي قد عاد معلقا

نتيجة حاسمة من األجتماع. �� غضون ذلك صدرت أول اشارة دالة ع�� 

�� املوقف من اجتماع جدة فقد اذ�ع خ�� ع�� تلفز�ون �غداد تحول حاسم 

عند الساعة الثامنة مساء �ش�� ا�� عودة الوفد ا�حكومي من جدة �عد 

لقاء مع سمو الشيخ سعد العبدهللا و�� عهد الكو�ت، غ�� أن ا�خ�� اذ�ع 

ثانية �� الساعة العاشرة �عد حذف مفرد�ي سمو الشيخ عن أسم و�� العهد 

وقد جرى ذلك بناء ع�� �عليمات سريعة صدرت عن حامد حمادي  ،يالكو��

ولم يكن هناك من يلتقط تلك اإلشارة �� .. سكرت�� رئيس ا�جمهور�ة،

الساعات األخ��ة ال�ي سبقت عبور قوات ا�حرس ا�جمهوري ا�حدود مع 

 �� من�لھ قبل أن يذهب �حضور 
ً
 قص��ا

ً
الكو�ت. أم��ى عزة ابراهيم وقتا

خ�� الذي أعطى اشارة البدء لعملية الكو�ت. �ان هناك سبعة اإلجتماع األ 

أ�خاص �� انتظاره وهم طارق عز�ز وطھ ياس�ن رمضان وحس�ن �امل 

ولطيف نصيف جاسم واحمد حس�ن وحامد حمادي ومرافق الرئيس عبد 

قبل أن  ،. بدأ عزة ابراهيم �� ايجاز ا�حاضر�ن بما جرى �� جدة.. حمود

ان اإلجتماع ليوزع املهمات ع�� ا�حاضر�ن و�حدد يدخل الرئيس صدام م�

أسلوب األعالن عن بدء العمليات العسكر�ة. لقد تقرر أن يتو�� طارق عز�ز 

األول �علن عن وقوع  ،وحامد حمادي ولطيف نصيف إعداد صيغة بيان�ن

. أما .. حركة إنقالبية �� الكو�ت و�وقع باسم حكومة الكو�ت ا�حرة املوقتة

ي فيعلن باسم مجلس قيادة الثورة عن اإلستجابة لطلب البيان الثا�

حكومة الكو�ت املوقتة لتقديم املساندة العسكر�ة والسياسية. وتقرر 

 أن يتعاون الثالثة (طارق 
ً
لطيف) مع مدير املخابرات وحس�ن  -حامد -أيضا

�امل للبحث عن أ�خاص كو�تي�ن �ش��كون �� حكومة تحمل االسم الذي 

ان باسمها. كما تقرر إعداد خ�� مقتضب �ش�� ا�� فشل سيجري توقيع البي

 �� وقت تكون فيھ  ،اجتماع جدة
ً
ع�� أن يذاع عند الساعة الثانية فجرا

قوات ا�حرس ا�جمهوري قد ع��ت منطقة ا�حدود. و�انت آخر جملة قالها 

  ... لن تلبس أمھ غ�� السواد.. يا و�ل املطلوب النا :الرئيس �� ذلك االجتماع
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 عن اسم قارون  البحث

ولم �سمح للمشارك�ن �� اإلجتماع عدا حس�ن �امل بمغادرة امل�ان إال �عد 

و�ان األجراء الوحيد الذي سمح باتخاذه هو ابالغ  ،بدء العمليات العسكر�ة

اإلذاعة بنص ا�خ�� الذي جرى اعداده حول فشل اجتماع جدة وتحديد 

 �� آخر �شرة لالخبار قبل 
ً
ان��اء بث اإلذاعة. �� غضون موعد اذاعتھ متأخرا

هل �عتقد أن الكو�تي�ن س��فعون درجة  :ذلك سأل صدام سكرت��ه

�عد  لم :استعدادهم اذا انت��وا ا�� �غي�� صيغة ا�خ��؟ فأجاب السكرت��

. فقد بدأ �سلل أفراد ا�حرس بأس�ح��م .. هناك ما يكفي من الوقت

 ا�خفيفة ساعة اذاعة ا�خ��. 

األ�خاص الذين غادروا م�ان اإلجتماع حيث استقل �ان حس�ن �امل أول 

طائرة هليكو��� �� اتجاه البصرة و�ان بمعيتھ اللواء الطيار ا�حكم حسن 

ع�� التكر��ي ليشرف ع�� العمليات العسكر�ة �عد أن �ان قد سبقھ ا�� 

هناك �ل من ع�� حسن املجيد وسبعاوي ابراهيم مدير املخابرات وصابر 

خبارات العسكر�ة واياد فتيح الراوي قائد ا�حرس الدوري مدير األست

وهم األ�خاص الذين ش�لوا أول غرفة عمليات �� مدينة  ،ا�جمهوري

 . “ البصرة

 عن ليلة الغزو �� كتاب
ً
 ،يد�حميد سع“ املنازلة الك��ى وقائدها“ وورد أيضا

اجتمع السيد الرئيس بالقادة “ وعبد األم�� معلة ما ي�� ،عبد ا�جبار محسن

 صدر ا
ً
لعسكر��ن يوم بدء العملية بحضور السيد طارق عز�ز واعدوا بيانا

و�انوا يبحثون �� امل�حف الكر�م عن اآلية ال�ي يرد ذكر قارون  ،�� ما �عد

 للتأكد من �حة ودقة األية �� مسودة البيان. .. ف��ا
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�عد هذا اإلجتماع أعطى السيد الرئيس توج��اتھ ال�املة للقادة 

�عث الفر�ق الركن حس�ن رشيد واملقدم عبد حميد محمود العسكر��ن، و 

 . “ بطائرة خاصة ا�� البصرة ملتا�عة تفاصيل ومستجدات العملية

و�� الوقت الذي �انت فيھ القوات العراقية �ع�� ا�حدود �انت افتتاحية 

 النيات ا�حسنة“ جر�دة القبس الكو�تية الصادرة صبيحة الغزو وعنوا��ا

ر املوضو�� وفق مبادىء حسن ا�جوار والرغبة �� حل ا�حوا“ تتحدث عن“

 . “ املشا�ل بالتفاهم واملفاوضات املباشرة

 هجوم قوات احلرس اجلمهوري 

ابتدأت عملية الغزو بتسلل سرايا من مغاو�ر ا�حرس ا�جمهوري لالستيالء 

 ع�� املخافر ا�حدودية الكو�تية.

ن قبل مغاو�ر تا�عة للواء احدها �ان اإلستيالء ع�� مخفر قلعة السدير�ة م

من فرقة املدينة املنورة  ١٧املدرع 

حرس جمهوري �� الساعة الواحدة 

 من صباح يوم الثا�ي من آب.

 ،لم �ستغرق العملية أك�� من ساعت�ن

حيث شاهد العميد الركن رعد 

ا�حمدا�ي ثالث طلقات تنو�ر خضر 

�ش�� ا�� احتالل القلعة من قبل 

 السر�ة.

� اللواء الذي قسم ا�� فأصدر األمر ا�

رتل�ن متواز��ن للتقدم لعبور ا�حدود 

 الكو�تية.
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 �انت طليعة قوات ا�حرس ا�جمهوري داخل 
ً
�� الساعة الثالثة صباحا

 �� الساعة وهدفها مدينة الكو�ت.
ً
 الكو�ت تتقدم �سرعة ثالث�ن كيلوم��ا

ار والغب ،بالرغم من ضوضاء محر�ات دروعنا الهادرة“ و�كتب ا�حمدا�ي:

 �� السماء الصافية
ً
 وطو�ال

ً
 سمي�ا

ً
 ،املتصاعد من سرفها والذي ش�ل خطا

كنا �شعر بصمت رهيب، حيث لم نلتقط أية اشارة ع�� األجهزة الالسلكية 

ذات ال��دد العا�� من مقرنا األع�� أو من التشكيالت األخرى مما حدا بالرائد 

اء االعتقاد ا�جازم بالغالركن ابراهيم ا�جبوري ضابط الركن املرافق �� ا�� 

فطمأنتھ وطمأنت نف��ي  ،املهمة وأن لواءنا وحده �� الطر�ق ا�� الكو�ت

بالقاعدة الفقهية العسكر�ة (األمر ال يلغيھ إال أمر) فليس لنا أية حجة 

 “لالج��اد.

 

 اجتازت 
ً
وعند فجر ا�خميس حوا�� الساعة ا�خامسة والنصف صباحا

قوات خاصة مهم��ا القبض  ٣�� مت��ا لواء وع،طائرات الهيلكو��� العراقية

 .١٧طليعة اللواء املدرع  ،ع�� أم�� الكو�ت
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 وع�� مسافة قر�بة من شمال مضيق املطالع 
ً
�� الساعة السادسة صباحا

فتحت النار ع�� دبابات العميد رعد ا�حمدا�ي من قبل لواء املشاة األ�� 

ل ة دبابة �� طليعة رتالسادس الكو��ي و�انت قوة صغ��ة. بالرغم من اصاب

 اللواء لم تؤثر تلك الضر�ة �� �عطيل تقدم اللواء.

حيث انحرف الرتل األ�سر من اللواء عن الطر�ق العام ليواجھ القوة 

فجرت معركة سريعة معھ ا��حب �عدها ع�� الفور وترك “ الكو�تية

 .“ مواضعھ

��ى سرعة �� هذه االثناء �ان الرتل األيمن من اللواء يواصل تقدمھ بأق

 .. مضيق املطالع .. الجتياز الهدف األول 

الشك أن سائقي الشاحنات ال�ي ع��ت مضيق املطالع قد اصيبوا بالدهشة 

ة وع�� األغلب أن الدهش ملشاهدة الدبابات العراقية و�� �ع�� ذلك املضيق.

الكو��ي و�� تتجمع للتحرك  ٣٥واملفاجأة اصابت سر�ة من اللواء املدرع 

 لغل
ً
وما “ :ذكر ا�حمدا�ي �� مذكراتھ .ق املضيق بوجھ القوات العراقيةشماال

أن شاهدتنا تلك السر�ة �عد أن اطلقت دباباتنا األمامية �عض مقذوفات 

املهداد التحذير�ة ع�� جوان��ا ح�ى الذت طوائفها بالهرب، وترك جنودها 

 دبابا��م و�� �� حالة اشتغال و�سرعة اج��نا ذلك املضيق، حيث تنفست

 
ً
 . . الننا انجزنا املرحلة األو�� بنجاح كب��  ،الصعداء، وحمدت هللا كث��ا

 ٨٠وحينما التفت ا�� اليسار رصدت بمنظاري مجاميع من لواء املغاو�ر رقم 

. فأشرنا لهم .. وآخر�ن يف��شون االرض جلوسا .. الكو��ي تلوذ بالفرار 

 “ . ففعلوا... باالعالم ب��ك امل�ان

املضيق �� الساعة السادسة واالر�ع�ن دقيقة  ١٧لواء �عد أن اجتاز ال

 توحد رتال اللواء لف��ة قص��ة قبل أن ينقسما مرة أخرى ليقوما
ً
 صباحا

 الطر�ق باتجاه الفارس جحفل فانطلق. الكو�ت مدينة تطو�ق بمهمة

 من الشرق  أق��ى ا�� األرض ورأس الشيوخ ميناء نحو  ا�خامس الدائري 
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 باتجاه استمرا فقد ا�حمدا�ي قوة مع تموز  ١٧ لجحف أما. الكو�ت مدينة

  . الدو�� املطار  احتالل وهدفھ السادس الدائري  الطر�ق

 

فيما �انت ألو�ة ا�حرس ا�جمهوري تحتل شمال الكو�ت �انت ألو�ة أخرى 

�عقب رأ��ي رمح ال�جوم لتحكم السيطرة وتكمل احتالل الكو�ت مساء يوم 

 آب.  ٢
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 ن اجليشدور طريا

 بحث الرئيس صدام“ :“ ا�جن�االت آخر من �علم“ كتب سعد ال��از �� كتابھ

عن مدير ط��ان ا�جيش العميد  ١٩٩٠حس�ن فجر ا�خميس الثا�ي من آب 

الطيار حس�ن الز�ن ألنھ �ان �عتقد بأن احتالل الكو�ت لن يتحقق ما لم 

�� من و�كث .�ستخدم طائرات الهليكو��� ع�� نطاق واسع �� غارات ليلية

طائرة هليكو��� متنوعة  ٤٥٠البساطة لم يكن هذا الطيار (الذي تأتمر بھ 

و�ان �ل ما استشعره ��  ،االستخدامات) ع�� علم بموعد دخول الكو�ت

الساعات الثما�ي واالر�ع�ن املاضية هو تلقيھ �عليمات سريعة ومتناقضة 

ار�ھ ع�� رقعة من القائد العام للقوات املس�حة للتنقل بطائراتھ وطي

ت آخر ثم �ان ،القواعد ا�جو�ة املنتشرة �� شما�� البالد ووسطها وجنو���ا

تق��ي بتحشيد  ،١٩٩٠ال�ي صدرت صباح األول من آب  ،تلك التعليمات

 ،ثلث طائرات الهليكو��� ال�جومية �� قواعد ا�جنوب (البصرة والناصر�ة)

لسريعة �� اتجاهات وقد يكون العميد الز�ن استنتنج أن تلك ا�حر�ات ا

مختلفة �� جزء من مناورة عامة بدأ��ا قوات ا�حرس ا�جمهوري �� 

دون أن يتيقن بأن الهدف �� ال��اية  ،ا�جنوب وقرب ا�حدود مع الكو�ت

 يضطره 
ً
سيكون مهاجمة الكو�ت واحتاللها، ور�ما لذلك لم يجد سببا

واه تمع مثل سفقد اس ،للبقاء �� حالة إنذار وانتظار لتوج��ات اسثنائية

 عادية عن اجتماع جدة ب�ن الوفدين العرا�� 
ً
من مواط�ي العراق أخبارا

 والكو��ي وخلد ا�� النوم �� م�ان ما من مدينة العمارة.

 من 
ً
 أساسيا

ً
لذلك لم �ع�� الرئيس ع�� هذا الضابط ل�ي يحملھ قسطا

 ن�لكن األمر لم يكن ليتوقف �سبب غياب الز  ،املسؤولية �� هذه العملية

. فقد صدرت التعليمات ا�� آمري األجنحة ليكونوا ع�� استعداد للقيام ..

 
ً
ولم يقولوا لهم صراحة أن تلك  .. بمهمات قتالية �� الساعة الثانية فجرا

 املهمات ستكون �� سماء الكو�ت.
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عند الواحدة وخمس�ن دقيقة من فجر ا�خميس الثا�ي من آب �انت .. 

درت مهاجعها �� مطار الشعيبة �� البصرة ثمانون طائرة هليكو��� قد غا

 ،وقاعدة األمام ع�� ا�جو�ة �� الناصر�ة �� اتجاه املجال ا�جوي الكو��ي

صورة وا�حة عن  ،ومعظمهم من الرتب الصغ��ة ،ولم تكن لدى طيار��ا

األهداف ال�ي ينب�� عل��م مهاجم��ا �� ط��ان لي�� محفوف باملخاطر لم يكن 

النطاق الواسع و�� ج��ة عسكر�ة لم يكن الطيارون ليتم بنجاح ع�� ذلك 

مهيئ�ن من الناحية النفسية والعملية ل�خوض ف��ا. لقد قيل لهم أن مهم��م 

 (من عناصر ا�حرس ا�جمهوري) فوق 
ً
األو�� �� انزال قوات محمولة جوا

 ثم �� مدينة الكو�ت
ً
ولم تكن معهم خرائط  ،مبان حكومية �� ا�جهراء أوال

الم لالهداف ال�ي ذهبوا ال��ا ولذلك صاروا يدورون حول وا�حة املع

وعندما حاولت أول طائرت�ن الهبوط �� أحدى  ،أنفسهم فوق مدينة ا�جهراء

الساحات العامة تصادمت احداهما بأعمدة الكهر�اء واالخرى بمب�ى ألحد 

املخازن مما أدى ا�� اشتعال الن��ان ف��ما وارتطامهما باألرض واصابة 

ثم وقعت حاالت أخرى أدت ا�� سقوط خمس  ،ذين �انوا ف��مامعظم ال

 �� حال غياب ن��ان  ،عشرة طائرة خالل ساعة واحدة
ً
وهو رقم كب�� جدا

. عندئذ لم يكن أمام ما تبقى من الطائرات اال العودة .. املقاومات األرضية

 ا�� قواعدها �� جنو�ي العراق. أما الدفعة الثانية من طائرات الهليكو��� 

فقد عادت للتحليق تتقدمها طائرة استقلها أحد عقداء األستخبارات من 

الذين استكشفوا األهداف ا�حكومية والعسكر�ة واالقتصادية �� الكو�ت 

ع�� مدى اسبوع�ن قبل تنفيذ ا�خطة، لكن حظ هذه الطائرات لم يكن 

أفضل من سابقا��ا فقد تصادمت ببعضها البعض هذه املرة وانفجرت 

ولم يجد عقيد األستخبارات ومن معھ غ�� الطلب  ،ت �� ا�جوست طائرا

من الطيار�ن الهبوط �� اية مساحة متاحة ع�� األرض من ساحات عامة 

أو مناطق ترابية أو شوارع عر�ضة حيث ترجل م��ا العسكر�ون ورجال 

اإلستخبارات واستوقفوا بضعة أ�خاص من املقيم�ن �� الكو�ت �انوا �� 

لهم وصاروا يحققون معهم حول عناو�ن ومواقع عدد من الطر�ق ا�� أعما
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ثم عاودوا الط��ان �عدئذ  ،األهداف �انت مكتو�ة ع�� أوراق يحملو��ا معهم

 عن اهدافهم بموجب ما حصلوا عليھ من معلومات املارة والعابر�ن 
ً
بحثا

 �� تلك الساعة املبكرة من فجر ا�خميس.

 أدرك آمرو ا�جناح األ 
ً
ول لط��ان ا�جيش �� البصرة أن عند ا�خامسة فجرا

عدد الطائرات ال�ي سقطت وتضررت �� ثالث ساعات من العمليات قد بلغ 

. كنتيجة لل�جالة ولعدم وجود الوقت ال�ا�� “ خمس�ن طائرة هليكو���

من رجال القوات ا�خاصة  ٦٠للتخطيط والتدر�ب ع�� تلك العملية قتل 

 يحة الغزو.�� حوادث تصادم طائرات الهليكو��� �� صب

 دور القوة اجلوية

قامت القوة ا�جو�ة العراقية بمهمات استطالعية قبل الغزو حيث قامت 

بتصو�ر جوي ملواقع حيو�ة للعاصمة الكو�تية، أما �عد الغزو فمهم��ا �انت 

قصف بطار�ات الدفاع ا�جوي الكو�تية واملطارات الكو�تية لتحييد القوة 

 ا�جو�ة الكو�تية.

طيار��ن ما طلب من ضباط ا�حرس ا�جمهوري وهو طلب من �عض ال

القسم ع�� القرآن لكتمان املهمة املطلوب م��م تنفيذها وذكر احدهم أنھ 

 لم يبلغ ��ا اال قبل يوم من املهمة.

 “ وكتب سعد ال��از
ً
صدرت �عليمات ا�� أول طائرة من  ،قبل الرا�عة فجرا

ا العقيد الطيار (م.ف) و�ان ع�� مت�� ،نوع م��اج ملغادرة قاعدة الشعيبة

 وانطلق ،الذي دخل ا�� قمرة القيادة دون أن �عرف األهداف ال�ي س��اجمها

ا�� آمر القاعدة  ،�عدئذ ،وصار �ستمع ،خالل دقائق �� اتجاه ا�جنوب

  :ا�جو�ة وهو يقول لھ
ً
 .. فأجاب لقد ع��ت األجواء الكو�تية ،استمر جنو�ا

�ت. وخالل أر�ع دقائق أبلغ القاعدة استمر نحو مدينة الكو  :فجاءه ا�جواب
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 هذه املرة ،ا�جو�ة أنھ بات فوق املدينة
ً
اقصف مدارج  :فجاءه اآلمر وا�حا

عندئذ استدار يبحث عن موقع مناسب لضرب  .. مطار الكو�ت الدو��

 ليعود ا�� 
ً
املطار واطلق ثالثة صوار�خ �� اتجاهھ ثم حول اتجاهھ شماال

 قاعدة الشعيبة.
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ر�خ الثالثة مدارج املطار مباشرة و�ان ذلك �ع�ي أن املطار لم تصب الصوا

 الستقبال الطائرات وهو أمر �ان ينب�� منعھ ع�� الفور 
ً
ما يزال صا�حا

فصدرت األوامر هذه املرة ا�� العميد الطيار (م.ن) للقيام �غارة  ،و�أي ثمن

 أخرى ع�� املطار لت�حيح الضر�ة األو�� وقد تزود بخارطة جو�ة مفصلة

ل�ي تكون اصاباتھ مباشرة ع�� مدرج املطار حيث نجح �� شل حركة الط��ان 

 من املدينة وال��ا.

كنتيجة للسر�ة ور�ما لغياب التنسيق مع القوات ال��ية لم تف�ح القوة 

ا�جو�ة �� تنفيذ املهمة مما ف�ح املجال للقوة ا�جو�ة الكو�تية بالقيام 

ولم تتوقف تلك ال�جمات  ، بطلعات �جومية ضد قوات ا�حرس ا�جمهوري

 .اال �عد احتالل قوات ا�حرس للقواعد ا�جو�ة الكو�تية

 دور القوة البحرية

ع�� العكس من قوات ا�حرس ا�جمهوري لم �عط القوة البحر�ة الوقت 

ال�ا�� للتخطيط واالستعداد لعملية غزو الكو�ت حيث لم �علم ��ا قائد 

عندما  ١٩٩٠تموز من عام  ٣١القوة البحر�ة غائب حسن إال صباح 

 ١٧خاللھ أعطاه خالصة عن املشروع  ،استدعاه صدام الجتماع مفا��

 ،و�عد أن أكد أهمية املحافظة ع�� سر�ة املهمة املطلوب عليھ تنفيذها

 و�انت م��ا:.قدمت لھ قائمة باملهمات العسكر�ة

 تحر�ر جز�رة فيلكة والدفاع ع��ا. -١

لم قيادة القواعد البحر�ة الكو�تية من أن ت��يأ القوة البحر�ة لتس -٢

 ا�حرس ا�جمهوري والدفاع ع��ا.

 منع أي سفينة من الدخول أو ا�خروج من املياه الكو�تية. -٣

 اعتبار ا�خليج العر�ي ساحة عمليات جديدة ملنع تقدم العدو.-٤

 عدم اع��اض املالحة اإليرانية. -٥

 عل��ا.اإلستفادة من السفن الكو�تية �عد السيطرة  -٦

۱۱۳۹ 
 



�عد ذلك وضع قائد القوة البحر�ة خطتھ ��جالة لتنفيذ املهمة املطلوب 

من القوة البحر�ة تنفيذها. وللمحافظة ع�� سر�ة املهمة والتمو�ھ ارسلت 

برقية من اإلستخبارات العسكر�ة ا�� القوة البحر�ة تطلب م��م البقاء �� 

 ملقبلة.حالة إنذار لتوقع �جوم اسرائي�� معاد خالل األيام ا

اجتمع قائد القوة البحر�ة �� اليوم التا�� �عدد من ضباط القوة البحر�ة 

�� البصرة ليخ��هم بأن حقيقة املهمة �� غزو  ١٩٩٠آب  ١�� اليوم التا�� 

 ساعة. ٢٤الكو�ت وال�ي ستدخل ح�� التنفيذ باقل من 

ة عقسم الضباط العملية بي��م قوة رئيسة تقوم بمهمة احتالل قاعدة القلي

كيلوم�� عن ميناء البكر ومهمة القوة الثانية  ١٠٠البحر�ة وال�ي تبعد حوا�� 

 تكون استالم ما تحصل عليھ القوة األو�� من معدات �عد نجاح مهم��ا.

اضطلع باملهمة الرئيسة العقيد مزاحم مصطفى حيث أبحرت سفينتھ مع 

ء أم قصر آب من مينا ١ليلة  ٢٣:٣٠مجموعة من مشاة البحر�ة �� الساعة 

 باتجاه ميناء البكر واستغرقت الرحلة ثالث ساعات.

 ٢من صباح  ٠٤:٣٠و�عد وصول تلك القوة ميناء البكر غادرتھ �� الساعة 

آب باتجاه جنوب الكو�ت. واجهت القوة عدة صعو�ات م��ا اصابة زورق 

ى كذلك عا� ،�عطب �� جهازه املال�� أج��ه ع�� التوقف ح�ى تم اصالحھ

.زورق آخر 
ً
 من مشا�ل �� جهازه املال�� أيضا

بالرغم من ذلك استطاع العميد مصطفى من توجيھ الزورق الثا�ي بالراديو 

ع��  ،أي �عد أر�ع ساعات من بدء ال�جوم ال��ي  ٠٦:٠٠لتصبح �� الساعة 

 مقر�ة من هدفها.

عل��ا النار من  أطلقتوعند اق��اب القوة الرئيسة من الساحل الكو��ي 

وع�� الرغم من اصابة السفينة بقذيفت�ن فقد استطاعت  ،ي�نزورق�ن كو�ت
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�عد ذلك انتشر مشاة  ،�عد مناورة �� البحر من الوصول ا�� ميناء القاعدة

البحر�ة �� القاعدة ولم يواجهوا سوى مقاومة ضعيفة تم التغلب عل��ا 

 �سهولة �سبية ليتس�ى لهم احتالل القاعدة.

عملية الغزو تمثل �� مهاجمة قوات  عدم التنسيق ب�ن قطعات ا�جيش ��

آب للقاعدة ال�ي احتلت من القوة البحر�ة  ٣ا�حرس �� اليوم التا�� 

ولم يتوقف ال�جوم أال �عد أن رفع مشاة البحر�ة العلم العرا��  ،العراقية

 ع�� القاعدة.

 مهمة احتالل جز�رة فيلكة واستطاعت 
ً
نفذت القوة البحر�ة أيضا

 �� منتصف تلك ،ميناء أم قصر صباح الثا�ي من آببقوة غادرت ،احتاللها

�ان أهم نتيجة من تلك العملية  ،الليلة من دون أن تواجھ أي مقاومة تذكر

�� األستيالء ع�� مرسالت اذاعة الكو�ت �انت الزالت تبث نداء النقاذ 

 الكو�ت من الغزو.
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 الشيخ سعد يتحدث

طة الغزو من الناحية عدا احتالل الكو�ت �ان هناك هدف اس��اتي�� �خ

السياسية وهو قتل أو اعتقال ا�حكومة الكو�تية ولم تف�ح القوات العراقية 

�� تنفيذه حيث �عد ف��ة قص��ة من اجتياز القوات العراقية ل�حدود 

 الكو�تية علم أفراد ا�حكومة الكو�تية ببدء الغزو، فقد ذكر الشيخ سعد

وم ا�خميس أيقظ�ي األخ وز�ر �� تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر ي“

يؤسف�ي و�ؤمل�ي أن أقول لك بان القوات العراقية زحفت   :الدفاع وقال

فة وللنتقل لغر  ،االن واحتلت املراكز الكو�تية، قلت أنا �� انتظارك االن

 جاء وز�ر الدفاع وطلبت حضور جميع الوزراء 
ً
العمليات العسكر�ة. وفعال

�ع زحف القوات العسكر�ة داخل ا�حدود ا�� غرفة العمليات. و�دأنا نتا

وتمكنا و�سرعة و�� وقت قص�� أن ننشر القوات العسكر�ة الكو�تية، ولم 

نكن نظن بأن صدام الذي تحدث عن التآ�� وتحدث عن ا�ج��ة م�� ومع 

�ل زائر عر�ي وتحدث عن املبادئ أن يقوم ��ذا العدوان. كنت أتا�ع عن 

�ى وصلت مل�ان قر�ب من االخوة، نتا�ع كثب س�� دخول القوات العراقية ح

 
ً
فلننتقل مل�ان آخر ونكمل  .. س�� املعركة، قلت هذا امل�ان ساقط عسكر�ا

ن�ي لك .عملياتنا. و�� الطر�ق ا�� امل�ان املتفق عليھ، ال أدري ماذا حصل

أحسست أن هناك نية مبيتة اللقاء القبض ع�� األم�� وتصفية السلطة، 

ك شرعية، وهذا ما ير�ده نظام صدام. لكن ر�ي وعند ذلك لن يكون هنا

ألهم�ي �� الطر�ق فاتصلت �سمو األم�� وقلت لھ أن العملية ليست احتالل 

�عض األرض بل أك�� من ذلك بكث��. فغ��ت مجرى السيارة باتجاه قصر 

دسمان الصطحاب صاحب السمو، لم أعرف أي طر�ق اسلك. وقلت 

وهذا الهام من هللا. مساء يوم  للسائق اتجھ باتجاه مخفر النو�صيب

ا�خميس سيطرت الدبابات العراقية ع�� املنطقة �عد تركنا لها �ساعات 

 “ واتجهنا ا�� مركز ا�خف�� السعودي.
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 تقويم لرعد احلمداني

ع�� الرغم من نجاح ا�حرس ا�جمهوري �� تنفيذ عملية الغزو فقد ع�� 

اعر ضباط اخر�ن الفر�ق رعد ا�حمدا�ي عن مشاعره و�� بال شك مش

 
ً
ول�حقيقة أقول لقد ارتكبت القيادة العراقية أك�� “ شاركوا �� تنفيذها قائال

 أقول أنھ لم تتو  ،االخطاء االس��اتيجية باحتاللها للكو�ت
ً
فر ول�حقيقة أيضا

ا�حكمة ال�افية لدى القيادة الكو�تية للمساعدة ع�� تجنب ما حدث. فلن 

. وان مع
ً
ظم املظاهر املشينة ال�ي حدثت هناك من �غفر لنا التار�خ أبدا

األحتالل وما ترتب �عده يتحملها بالتأكيد صا�ع هذا القرار ال�ار�ي ومن 

شاركھ أو �جعھ عليھ وهم قليلون كما يتحملها �عض كبار املسؤول�ن 

وقلة من املسؤول�ن العسكر��ن وقد يكون أحد قادة  ،السياسي�ن واالمني�ن

م��م. وع�� الرغم من ك��ة األخيار واالشراف فرق ا�حرس ا�جمهوري من ض
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و�� ا�حرس ا�جمهوري وع�� رأسهم قائد  ،�� جيشنا قيادة، و�شكيالت

ا�حرس ا�جمهوري الفر�ق الركن اياد فتيح الراوي أال أن سمعتنا كحرس 

جمهوري وجيش عرا�� قد لوث��ا تلك القلة املجرمة ال�ي لم تراع حقوق 

والشرف العسكري وستظل صفحة  ،وليةوشرف املسؤ  ،والعباد ،هللا

 .“ سوداء �� تار�خنا يصعب ع�� أي منا ت��ئة نفسھ م��ا
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 آخرين عربيين قطرين بين اهللا السمح هذا حصل فاذا تصرفنا راقبوا“
 هللا السمح العراق انحرف ما اذا العرب وندعو بل الموقف نفس سنقف

 قطر الى وذهب انحرف اذا الجيوش عليه يجيشوا أن المبادىء هذه عن
 منو المشروع فمن عربي على يطبقها أن وأراد قوته واعجبته عربي

 ونهويوقف جيشوهم العراق على العرب يجيش أن األخالق ومن المبادىء
 أهم ألن.. نابعض ونأمن بعضنا مع نعيش أن لنا يمكن فكيف. حده عند

 وأ اقتصادياً سواء مشتركاً عمالً اخرين مع تعمل عندما أنك هو شيء
 بالحد نهم واثقاً تكون أن يجب أليس عسكرياً أو سياسياً أو اجتماعياً

 رافقةم يشبه فهذا مسدسك على ويدك معه تسير كنت اذا أما.. االدنى
 “ شيكاغو عصابات

 ٢٨ ةالجمهوري جريدة. ..  حسين صدام
 ١٩٨٨ الثاني تشرين
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 ؟من غرر مبن .. صدام وغالسبي :اجلزء الرابع
 ، راجت أقوال عديدة �عد الغزو من أن الرئيس صدام قد خرج بانطباع 

من أن الواليات ، �عد مقابلتھ للسف��ة األم��كية قبل أسبوع من الغزو 

املتحدة األم��كية قد اعطتھ الضوء األخضر للقيام بذلك العمل وان 

 عمدت تضليلھ واستدرجتھ �ي يقوم �غزو الكو�ت.السف��ة األم��كية قد �

 

 ؟هل �انت تلك األقوال محقة �� استنتاجا��ا

قبل قراءة محضر اإلجتماع وا�خروج باستنتاج من املفيد معرفة كيفية 

و�� كما ذكرها محمد حسن�ن هي�ل �� كتاب حرب  ،قراءة تقار�ر السفراء

 البد من مراعا“ ا�خليج:
ً
 مبدئيا

ً
واال �انت القراءة  ،تھتقت��ي احتياطا

 ،ذلك ألنھ اذا �ان رئيس الدولة هو الذي استد�� السف�� ملقابلتھ ،خاطئة

ھ وليس ما قال ،فإن ما �ستحق القراءة �� التقر�ر هو ما قالھ رئيس الدولة
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�ي أن �ع ،السف��. فقيام رئيس الدولة باستدعاء سف�� أجن�ي معتمد لديھ

ن يبعث بھ ا�� الدولة ال�ي يمثلها هذا الرئيس لديھ ��يء محدد ير�د أ

و�ان  ،وكالمھ ع�� هذا النحو هو املوضوع. وأما إذا �ان العكس ،السف��

 ،السف�� هو الذي طلب بأمر من حكومتھ مقابلة رئيس الدولة املعتمد لديھ

هو كالم السف�� ألنھ �� هذه ا�حالة  -بالدرجة األو��-فإن ما �ستحق القراءة 

وتتصل بذلك مالحظة عامة أخرى تتعلق بنظرة  يصبح صميم املوضوع.

 ا�� سفراء القوى الك��ى، فرؤساء 
ً
رؤساء الدول �� العالم الثالث عموما

 ،يتصورون �� كث�� من األحيان ،دول العالم الثالث والعالم العر�ي بالذات

� يتحدثون ا� -�� واقع األمر -وهم يتحدثون ا�� سفراء الدول الك��ى أ��م 

ولعل تلك م��سبة �� الالو�� من تأث��  ،ء هذه الدول أنفسهمأ�خاص رؤسا

 ،واملندو�ون السامون  ،وح�ن �ان املعتمدون  ،التجر�ة األستعمار�ة

 �� سياسة  -والسفراء فوق العادة
ً
يملكون سلطة التصرف والقرار أحيانا

دولهم �� البلدان ا�خاضعة لسيطر��م. و�ن��ى �عض رؤساء الدول املستقلة 

 أ
ً
ن السفراء املعتمدين لد��م هم مجرد موظف�ن يكتب الواحد م��م حديثا

و�بعث بھ ا�� رئيس القسم املختص ��ذه الدولة  ،تقر�ره عما يراه ويسمعھ

ومن عنده يحال تقر�ره إذا �انت لھ أهمية ا�� وكيل  ،�� وزارة خارجية بالده

نادرة  التالوزارة املختص باملنطقة ال�ي يتبعها هذا البلد املع�ن. و�� حا

أو ا�� املسؤول عن األمن القومي ��  ،يصل هذا التقر�ر ا�� وز�ر ا�خارجية

رئاسة الدولة لهذه القوة الك��ى ولقد وقع املحظور �� �لتا ا�حالت�ن �� 

املقابلة ال�ي �انت ع�� وشك أن تتم ب�ن الرئيس صدام حس�ن والسف��ة 

 .ابر�ل غالس�ي
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 األهم ما قاله صدام

�� ح�ن أن صميم  ،طي لكالم السف��ة أك�� مما �ان �ستحقمن ناحية أع-

 املوضوع �ان ما قالھ الرئيس صدام حس�ن.

ومن ناحية ثانية فقد بدا أن الطرف العرا�� يتصور أنھ يتحدث ويسمع  -

من الرئيس بوش نفسھ وليس من موظف رسمي سوف ينقل فحوى 

 .“ الشرق األد�ى ا�حديث ا�� مكتب العراق التا�ع لو�الة الوزارة لشؤون

و�ظهر استقراء املضمون ا�حقيقي للرسالة بصرف النظر عن نصوصها 

املسهبة أن الرسالة ال�ي أراد الرئيس صدام حس�ن ايصالها للرئيس بوش 

 :�� ع�� النحو التا��

 
ً
مقدمة عامة مضمو��ا رغبة العراق �� أن تفهمھ الواليات املتحدة -أوال

ليفهمها. و�� هذا ا�جزء من الرسالة يتصل االم��كية وان �عطيھ الفرصة 

 للمحضر فيقول 
ً
�عرفون أن عالقاتنا “ حديث الرئيس صدام حس�ن طبقا

، مع الواليات املتحدة. و�عرفون الظروف ١٩٨٤�انت مقطوعة، ح�ى عام 

واألسباب، ال�ي أدت إ�� قطع العالقة. وقد بّينا لكم أن قرار إعادة العالقة 

، ور�ما خالل ١٩٨٠�ان قد اتخذ، �� الواقع، �� عام مع الواليات املتحدة، 

الشهر�ن اللذين سبقا قيام ا�حرب بيننا و��ن إيران. ولكن عندما قامت 

ا�حرب، مع مال�سا��ا املعروفة، وألننا حر�صون ع�� أن نتصرف �� القضايا 

 �� إطارها ال�حيح، أّجلنا 
ّ
الكب��ة، بما ال يجعل املقابل يفسر األمور إال

، إعاد
ً
ة العالقة ع�� أمل أن تنت�ي ا�حرب. وألن ا�حرب استمرت طو�ال

 ملبادئنا ال�ي تقول إننا جهة غ�� منحازة، �ان ال بّد أن �عيد العالقات 
ً
وتأكيدا

. ومن الطبي�� ١٩٨٤مع الواليات املتحدة، فجاء التوقيت إلعاد��ا �� عام 

، م
ً
ن حيث ِقَدْم عالق��ا أن نقول، إن الواليات املتحدة ليست كإنجل��ا مثال

بدول الشرق األوسط العر�ية، وم��ا العراق. وإذا أضفنا إ�� هذا، أن 
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، ١٩٨٤ـ  ١٩٦٧العالقات ب�ن البلدين، �انت مقطوعة طيلة املدة ب�ن أعوام 

فإنھ ال بد أن نقول إنھ سيصعب ع�� الواليات املتحدة أن تفهم الكث�� من 

، �� العالقة ا�جديدة ال�ي األمور �� العراق كما ينب��. و�ان مؤ 
ً
مال

، كنا 
ً
استؤنفت، أن �عاون �عضنا، ل�ي يفهم �ل منا اآلخر، ألننا نحن، أيضا

وما زلنا، نجهل الكث�� من ا�خلفيات واألمور، ال�ي �ستند إل��ا القرار 

 .“األم���ي

 
ً
ت��ء �عد ذلك �� ا�حديث رسالة عتاب عن أخطاء ارتكب��ا الواليات  -ثانيا

�� حق العراق، ومع ذلك فالعراق ع�� استعداد لنسيان املا��ي. املتحدة 

أن العالقة، و�� حديثة العهد، �عرضت “ وهكذا يقول الرئيس العرا��

صات والضر�ات، و�� �� خط س��ها ع�� الطر�ق. أهم ضر�ة  ِ
ّ
لبعض املنغ

(�عد سنت�ن من إعادة  ١٩٨٦�عرضت لها العالقات، �انت �� عام 

مي بقضية (إيران ـ جيت) وصادف �� ذلك العام، العالقات)، فيما س

احتالل الفاو من ِقَبل إيران. ومن الطبي�� أن نقول إن �ل عالقة، �ستطيع 

مع ِقَدمها و�شابك املصا�ح، أن �غطي ارت�اب األخطاء ال�ي تحصل ف��ا. 

ولكن عندما تكون املصا�ح �� هذه العالقة صغ��ة ا�حجم، ولم تتسع �عد، 

ون العالقة قديمة بما يكفي، لتوجھ أطرافها، ل�ي يتفهم وعندما ال تك

 من األثر، هو بحجم 
ً
، فال بد أن ي��ك �ل خطأ �� طر�قها، نوعا

ً
�عضها �عضا

ا�خطأ، ور�ما �� �عض األحيان أك�� من حجمھ، ولكن �� �ل األحوال، ال 

يكون األثر أقّل من حجم ا�خطأ. مع ذلك، قبلنا االعتذار الذي قدمھ 

األم���ي حول (إيران ـ غيت) من طر�ق مبعوثھ إلينا، واعت��نا ذلك  الرئيس

يكفي عن املا��ي. و�نب�� أن ال نحيي املا��ي، إال إذا ارتبطت بھ خطوات 

ر بأن ا�خطأ املا��ي، ليس مجرد خطأ عابر
ّ
ذك

ُ
 .“ الحقة، ت
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 ما فعلته الكويت

 
ً
يرانية يذكر صدام كالس�ي أنھ هو الذي وقف �� وجھ الثورة اإل  -ثالثا

 ونفوذها �� املنطقة يقول:

أنا اطلعت ع�� التصر�حات األم��كية ال�ي تتحدث عن األصدقاء �� “ 

املنطقة، وأقول، من حق �ل جهة أن تختار أصدقاءها �� املنطقة، ومن 

حق �ل جهة �� العالم أن تختار أصدقاءها، نحن ال �ع��ض ع�� هذا، ولكن 

م أصدقاءكم خالل ا�حرب مع إيران. أنتم �عرفون، أنكم لستم الذين حميت

وأنا أجزم لو أن اإليراني�ن اندفعوا �� املنطقة، ملا استطاعت ا�جيوش 

 باستخدام القنابل النوو�ة. هذه ليست 
ّ
األم��كية أن تصدهم وتوقفهم، إال

نظرة استصغار لكم، وإنما مرتبطة بطبيعة ا�جغرافيا و�طبيعة املجتمع 

تطيع أن يتحمل �� معركة واحدة عشرة آالف األم���ي، ال�ي تجعلھ ال �س

قتيل. وأنتم �عرفون أن إيران وافقت ع�� وقف إطالق النار، ليس �سبب 

ضرب أم���ا منصة صغ��ة من منصات تحميل النفط، �عد تحر�ر الفاو. 

فهل هذه م�افأة العراق ع�� دوره �� استقرار املنطقة وحماي��ا من طوفان، 

 �ان سيضعها؟ لم نكن �عرف ع�� أي شاطئ

 
ً
 لھ -را�عا

ً
هو و  ،ثم تصل الرسالة ا�� طلبات ير�دها العراق ويعت��ها حقا

�ان أملنا، : “فيقول صدام -ع�� استعداد للفهم اذا اختلف رأي األخر�ن 

أنھ �عد هذه الفرصة الطو�لة، سيصبح �� مقدور املسؤول�ن األم��كي�ن، 

، �� صدد العال
ً
م بھ أن يتخذوا قرارات أك�� صوابا

َّ
قة مع العراق. من املسل

أن العالقة، ح�ى و�� ترتقي إ�� أي مستوى من مستو�ات الصداقة، ال 

تف��ض التطابق، بل إن األم���ان يرون أنھ ح�ى داخل القيادة الواحدة، ال 

ض أسعار النفط 
َّ
ُيف��ض أن يكون هنالك تطابق �� اآلراء. ولكن عندما تخف

د و�دون س ط، ومتعمَّ
ّ
بب تجاري أو اقتصادي، فهذه حرب أخرى �ش�ل مخط

ع�� العراق، ألن ا�حرب تقتل البشر �عد أن �سيح دمهم، وا�حرب 
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االقتصادية تقتل إ�سانية البشر، �عد أن �سل��ا فرص��ا �� ا�حياة الكر�مة. 

 من الدم، �� حرب، استمرت ثما�ي 
ً
ونحن كما �علمون، أعطينا أ��ارا

، أي حق العراق �� أن �عيش بكرامة. سنوات، ولم نتنازل عن إ�سانيتنا

ا ال نقبل هذا بدرجة معينة قبل 
ّ
وعليھ، ال نقبل ع�� اإلطالق (وإذا كن

ا�حرب، فاآلن ال نقبلھ بدرجة مَضاعفة) أن يخل أحد بكرامة العراقي�ن أو 

هة، ومزدهرة. الكو�ت واإلمارات، �انتا 
ّ
بحقهم �� العيش حياة سعيدة، ومرف

�ي تر�د أن توصل إ�� ما يذل العراق، و�سلبھ فرصة وجھ هذه السياسة، ال

ا�حياة السعيدة، وأنتم �عرفون، أن عالقاتنا �انت جيدة مع اإلمارات 

والكو�ت. نضيف إ�� هذا، أن دولة الكو�ت، ونحن مشغولون با�حرب، 

�انت تتوسع ع�� حساب أراضينا. قد تقولون إن هذا �� حكم الدعاية، 

�عودوا إ�� وثيقة واحدة، وال�ي �سمى (خط  لكننا نقول، بإم�انكم أن

الدور�ات)، وهو ا�خط الذي اعتمدتھ ا�جامعة العر�ية، لتجعل أي قوة 

، �عيدة عن هذا ا�خط، أي ع�� ا�حافة القر�بة ١٩٦١عسكر�ة، �� عام 

منھ. عاينوا، وقفوا �� ا�حافة األخرى، ال�ي �� �� اتجاه الكو�ت، وانظروا، 

فر شرطة أو مزارع أو منشآت نفطية، وإ�� عمق �عيد، أ�انت توجد عل��ا مخا

من هذا ا�خط، أي خط الدور�ات؟ إن �ل هذه املرافق واملنشآت، 

حدثت بتخطيط مقصود، لفرض األمر الواقع ع�� العراق. ومن 
ُ
است

الطبي�� أن نقول، إنھ خالل هذه املدة، �انت حكومة الكو�ت مستقرة، 

، وإ�� عشر سنوات ١٩٦٨وح�ى �عد عام بينما ا�حكومة �� العراق تتغ��، 

�عدها، كنا نحن مشغول�ن بأمور كث��ة، مرة �� الشمال، وأخرى �� حرب 

 .“ ، وغ��هما من اإل�شغاالت. ثم جاءت، �عد ذلك، ا�حرب مع إيران١٩٧٣

 اهلدف

 
ً
ماذا �ع�ي قول أم���ا : “ثم تحدد الرسالة هدف العراق �� األزمة -خامسا

بحماية أصدقائنا، بصورة فردية وجماعية؟ إنھ �ع�ي اآلن، إننا مل��مون 
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 ليس إ�� جانب ا�جهة الفالنية، من دون ا�جهة 
ً
 وا�حا

ً
بوضوح، انحيازا

الفالنية األخرى، وإنما انحياز وا�ح ضد العراق، �� هذه املرحلة. هذا 

املوقف، فيھ ��جيع وا�ح للكو�ت ولإلمارات، مع التصر�حات األخرى 

 تح��م دولتا اإلمارات والكو�ت حقوق العراق. أقول لكم واملناورات، ل�ي ال 

 .
ً
 واحدا

ً
بوضوح، إن حقوق العراق، ال�ي وردت �� املذكرة، سنأخذها واحدا

قد ال يحصل هذا اآلن، أو �عد شهر، أو �عد سنة، ولكننا سنأخذها �لها، 

ألننا لسنا من النوع الذي �سكت ع�� حقھ، وليس هناك استحقاق تار���، 

رعية، أو حاجة، لتستحوذ اإلمارات والكو�ت ع�� حقوقنا، فإن �انوا أو ش

، محتاجون 
ً
 .“ محتاج�ن، فنحن، أيضا

 طمأنة أمريكا

 
ً
ثم تقصد الرسالة ا�� طمأنة الواليات املتحدة ا�� أن مصا�ح  -سادسا

 :العراق ال تتعارض مع مصا�ح الواليات املتحدة بالضرورة فيقول صدام

 قول “
ً
أم���ا، بأ��ا حر�صة ع�� تدفق النفط، ونفهم قول  نحن نفهم تماما

أم���ا بأ��ا تر�د عالقات صداقة مع دول املنطقة، وأن تتسع مساحة 

املصا�ح املش��كة �� املجاالت املختلفة. ولكن ال يمكن أن نفهم محاوالت 

��جيع �عض الدول ع�� أن ت�حق الضرر بالعراق. تر�د الواليات املتحدة 

ط. هذا مفهوم ومعروف. تر�د أم���ا السالم �� املنطقة، ضمان تدفق النف

وهذا هو الذي �سمعھ. هذا مفهوم. لكن عل��ا أن ال �عمل بالطرق ال�ي 

تقول إ��ا ال تح��ا، و�� طرق الضغط واستعراض القوة. إذا استعملتم 

 .“ طرق الضغط واإلكراه، نحن سنعمل بطر�قة الضغط واستخدام القوة

 تهديد بالرد

 سا�ع
ً
ثم �ش�� الرسالة ا�� استعداد العراق ملواجهة خطر ضر�ة عسكر�ة  -ا

نحن “ :وح�ى هناك �� أم���ا فيقول  ،ولكنھ س��د مباشرة عل��ا �� املنطقة
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�عرف أنكم قادرون ع�� إ�حاق أذى بنا، ونحن ال �ستخدم ال��ديد ضدكم، 

، قادرون ع�� إ�حاق أذى بكم. و�ل واحد ي�حق أذى 
ً
بقدر لكن نحن، أيضا

حجمھ. نحن ال �ستطيع أن نأ�ي إليكم �� الواليات املتحدة، ر�ما يصلون 

إليكم أفراد عرب. أنتم �ستطيعون أن تأتوا إ�� العراق، بطائرات و�صوار�خ. 

 ��ذا؟ 
ّ

 ب�ل هذا. م�ى �ستخف
ّ

�عرف هذا، لكن ال توصلونا إ�� أن �ستخف

العراقي�ن ��  عندما �شعر أنكم تر�دون أن تذلونا، وأن تن��عوا فرصة

العيش بكرامة وسعادة. عند ذلك، املوت يكون هو األفضل. وعند ذلك، ال 

نأبھ إذا وجهتم إلينا مقابل الصاروخ الواحد، مئة صاروخ، ألنھ من غ�� 

 .“ هذه، ال كرامة لإل�سان وال حياة ذات قيمة

 جمامالت السفرية

�ي بتوسيع أما السف��ة فقد حاولت توضيح نية حكومة الرئيس االم�� 

تحدثتم عن الصداقة واعتقد أنھ �ان “ و�عميق العالقات مع العراق فقالت

 من رسائل رئيسنا اليكم بمناسبة العيد الوط�ي أنھ يؤكد
ً
 .. وا�حا

 و�عب��ه محل تقديرنا واح��امنا.
ً
 وقال الرئيس صدام: �ان كر�ما

فض �كية بالر وقالت السف��ة األم��كية: وكما �عرفون أنھ وجھ األدارة األم�

 . “ القاطع وا�حثيث ملق��ح فرض العقو�ات التجار�ة

 “ واضافت السف��ة األم��كية
ً
 من الرئيس �خصيا

ً
 مباشرا

ً
أن لدي توج��ا

 . “ أن أعمل ع�� توسيع و�عميق العالقات مع العراق

 عن تقر�ر اذ�ع من راديو صوت أم���ا عن 
ً
وقدمت السف��ة األم��كية اعتذارا

أوردتم قضية املقال الذي �شر “ ق األ�سان �� العراق فقالتان��ا�ات حقو 

 
ً
 وقدمت اعتذارا

ً
عن طر�ق و�الة األستعالمات األم��كية. لقد �ان محزنا فعال

 حولھ
ً
 “ رسميا

۱۱٥۳ 
 



وعندما علق الرئيس صدام من أنھ �عتقد أن استمرار ن�ج األعالم �� 

 “ مهاجمتھ
ً
 “ اصرارا

الذي جرى ��  .ABCن سو�ر �� محطة أنا رأيت برنامج دايا“ قالت السف��ة

وهو صورة حقيقية ملا يجري �� األعالم  ،هذا ال��نامج أمر رخيص وغ�� عادل

األم���ي ح�ى لسياسي�ن أم��كي�ن. هذه �� طر�قة األعالم ال�ي �عمل ��ا 

األعالم الغر�ي أنا مسرورة أنكم تنضمون إ�� الدبلوماسي�ن ملواجهة هذا 

� اإلعالم، ولو ملدة خمس دقائق، �ساعدنا ع�� أن اإلعالم، ألن ظهوركم �

نجعل الشعب األم���ي يفهم العراق. وهذا ��يء يز�د من الفهم املش��ك. 

ولكن لو �ان �� إم�ان الرئيس األم���ي أن �سيطر ع�� اإلعالم، ل�ان أداؤه 

لوظيفتھ أسهل. سيادة الرئيس، ال أر�د أن أقول إن الرئيس بوش ير�د 

 بالعراق فحسب، بل ير�د أن يكون للعراق إسهام عالقة أفضل و 
ً
أك�� عمقا

تار��� �� السالم واالزدهار �� الشرق األوسط. إن الرئيس بوش ذ�ي، ولن 

 �علن أي حرب اقتصادية ع�� العراق.

ون “ وأبدت السف��ة تفهما لرغبة العراق �� رفع سعر الب��ول
ّ
. أنتم محق

 عالية للنفط، لكن أسألكم أن �حيح ما أوردتموه من أننا ال نر�د أسع
ً
ارا

.
ً
 .“ تتأملوا احتمال الرغبة �� أن ال تكون أسعار النفط مرتفعة جدا

 عندما علق الرئيس صدام أن سعر 
ً
 لل��ميل ليس  ٢٥وقالت أيضا

ً
دوالرا

 
ً
 عاليا

 ٢٥عندنا كث��ون من األم���ان ممن يتمنون أن يرتفع السعر ا�� أك�� من “ 

 .“ يات تنتنج النفطدوالرا ال��م من وال 
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 ال استدراج

يت�ح مما تقدم أن السف��ة حاولت أن تطم�ن العراق الذي اعت�� هناك 

 من قبل جهات غر�ية، من 
ً
 عليھ من قبل الكو�ت واالمارات مدفوعا

ً
تآمرا

أن الواليات املتحدة ترغب �� �عميق العالقات مع العراق وو�حت لھ أن 

 وان الواليات املتحدة ال�جوم االعالمي الغر�ي عليھ لم ي
ً
 رسميا

ً
كن موقفا

 لن تفرض عقو�ات ع�� العراق.

 

 أما من روج لنظر�ة االستدراج والفخ األم���ي فقد استند ع�� اقتطاع

د من تمهي“ العر�ية-عبارة اليتوفر لدينا رأي حولھ هو ا�خالفات العر�ية“

طو�ل كمدخل لسؤال ستوجهھ السف��ة ا�� الرئيس صدام وهو ما�� 

 نواياكم تجاه الكو�ت؟ 

عشت سن�ن هنا وأنا “ والتمهيد الذي وردت فيھ تلك العبارة املج��ئة �ان

أ�جب بجهودكم غ�� اإلعتيادية من أجل أعادة البناء وافهم أن هذا البناء 
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يحتاج ا�� أموال وهذا نفهمھ. ولدينا رأينا �� هذا املوضوع وهو أن تتاح لكم 

الذي ال يتوفر لدينا رأي حولھ هو ا�خالفات ولكن  ،الفرصة ألعادة البناء

 مثل خالفكم ا�حدودي مع الكو�ت. ،العر�ية-العر�ية

 إبداء القلق

أنا خدمت �� أواخر الستينيات �� سفارة بالكو�ت و�انت التوج��ات لنا �� 

تلك الف��ة أن ال عالقة لكم ��ذه القضية وال عالقة الم���ا ��ذه القضية. 

متحدثنا الرسمي ألن �عيد التأكيد ع�� هذا التوجھ. وقد وجھ جيمس بيكر 

ق عن طر� ،ونتم�ى أن تتمكنوا من حل هذه املش�لة و�أية طر�قة مناسبة

القلي�ي أو الرئيس مبارك. �ل ما نأملھ أن يجري حل هذه األمور �سرعة. 

ومع �ل هذا هل اطلب منكم أن تنظروا �� كيف يبدو هذا األمر بالنسبة 

هو أن تلقى اهدافكم الدعم  ،سنة خدمة �� املنطقة ٢٥�عد  لنا. إن تخمي�ي

القوي من اخوانكم العرب. أنا اتحدث االن عن النفط. ولكن أنتم يا سيادة 

 أليمة مرعبة ونحن بصراحة ال يمكن أال أن نرى  ،قاتلتم ،الرئيس
ً
بحق حر�ا

انكم قد �شرتم قطعات كب��ة �� ا�جنوب. بالش�ل االعتيادي هذا ليس من 

شأننا. ولكن عندما نرى أن هذا ال��يء يحصل �� سياق ال�لمة ال�ي 

ثم نقرأ ونطلع ع�� التفاصيل �� رسال�ي وز�ر  ،القيتموها �� ذكرى الثورة

من أن اجراءات  ،ومن ثم نطلع ع�� وجهة النظر العراقية ،ا�خارجية

األمارات والكو�ت �� من حيث التحليل ال��ائي لها مواز�ة لعدوان عسكري 

أن أقلق، ولهذا السبب  ،يبدو �� أن من املعقول �� ع�� األقل ،ع�� العراق

 بأن اتوجھ بالسؤال بروح الصداقة وليس بروح املواجهة
ً
 ،تلقيت توج��ا

هذا هو الوصف البسيط للقلق الذي ينتاب حكوم�ي. أنا ال  .عن نواياكم

 .“ انما قلقنا هو قلق �سيط ،أقصد أن الوضع هو وضع �سيط
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 ملوقفشرح ا

  :و�ان جواب الرئيس صدام لسؤالها عن حقيقة نواياه تجاه الكو�ت

ال نطلب من أحد أن ال ��تم بالسالم. أو أن ال يقلق عندما يرى السالم “ 

وانتم كدولة عظمى أمر  ،يتكدر. هذا شعور ا�سا�ي صميم نحن �شعر بھ

 ةطبي�� أن تقلقوا. لكن الذي نقصده أن ال �ع�� عن هذا القلق بطر�ق

�شعر املعتدي أن هنالك من �عاونھ ع�� العدوان. هذا الذي نقصده. نحن 

نر�د أن نتوصل ا�� حل ينصفنا وال يأخذ من حقوق األخر�ن، لكن �� الوقت 

نفسھ نر�د أن �شعر األخر�ن بأنھ لم �عد لنا مجال للص�� تجاه تصرفا��م 

ها ستشهد زوجال�ي وصل ضررها ا�� حليب أطفالنا وا�� رزق األرملة ال�ي ا

وا�� رزق األيتام الذين فقدوا اباءهم أثناء ا�حرب. ثم نحن من  ،�� ا�حرب

وع�� األخر�ن أن  ،وطاملا ضاعت علينا فرص ،بلد من حقنا أن نزدهر

يقدروا دور العراق �� حماي��م. وح�ى هذا العرا�� (أشار ا�� امل��جم) أصبح 

لكن ال نقبل  ،أن �عتدي �� شعور صعب. هذا شعور �ل عرا��. نحن ال نر�د

وحاولنا معهم ب�ل  ،أن �عتدى علينا. ارسلنا لهم مبعوث�ن ورسائل خطية

 ع��  .الطرق 
ً
 ر�اعيا

ً
تمنينا ع�� خادم ا�حرم�ن امللك فهد أن �عقد اجتماعا

عقد وا� ،فأق��ح أن يكون ع�� مستوى وزراء النفط. ووافقنا ،مستوى القمة

عرفون وتوصلوا ا�� اتفاق ال يمثل الذي اجتماع وزراء النفط �� جدة كما �

ح وز�ر صر  ،لكن وافقنا عليھ. �عد اإلجتماع بيوم�ن فقط ،يف��ض أن يكون 

النفط الكو��ي بما يخالف اإلتفاق. كذلك طرحنا املوضوع أثناء قمة �غداد 

إن �عض  .فبعد انجاز جدول أعمال القمة قلت للملوك والرؤساء العرب

 أقتصاديةاألشقاء �شنون علينا حر�
ً
وأن ا�حروب ليست �لها �ستخدم  ،ا

 ،هذا النوع من ا�حرب �عت��ه بمستوى العمل العسكري ضدنا ،األس�حة

ألنھ اذا هبطت كفاءة جيشنا من املمكن عندما �عاود ايران ا�حرب، أن 

 لن تحققها �� املا��ي
ً
وإذا هبط مستوى برنامجنا الدفا��  ،تحقق أهدافا
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�عتدي علينا. وقلت هذا أمام امللوك والروساء  قد ��جع هذا اسرائيل ألن

فقط لم أشر ا�� الكو�ت واالمارات أل��م �انوا ضيو��. ثم أنا كنت  ،العرب

قد ارسلت لهم مبعوث�ن قبل هذا ل�ي أذكرهم بأن القتال الذي قمنا بھ 

 عنكم
ً
فال يجوز أن تبقى املساعدات ال�ي قدمت لنا بصيغة  ،يتضمن دفاعا

ك�� مما تقوم بھ الواليات املتحدة تجاه من �عتدي ع�� قروض. قمنا بأ

 اتصلت باألخ امللك ،حقوقها. وتحدثت باملوضوع مع الدول العر�ية األخرى 

فهد عدة مرات عن طر�ق املبعوث�ن و�الهاتف. وحكيت مع األخ امللك حس�ن 

وا�� أن أوصلتھ ا�� الطائرة وهو  ،ومع الشيخ زايد �عد ان��اء أعمال القمة

 ،فقط انتظر�ي ا�� أن أصل األمارات :وقال �� ،ادر املوصل ا�� األمارات�غ

ر انما من وز� ،ليس منھ .ولكن �عد وصولھ ظهرت تصر�حات �� غاية السوء

أ��م يتحدثون عن أن مدة  ،وصلتنا أخبار ،النفط. كذلك �عد اتفاق جدة

ئيس أن الر لو  .و�عدها يتنصلون من اإلتفاق. أذن قولوا لنا ،األتفاق شهر�ن

أنا قلت أن من أصعب األمور  ؟األم���ي وضع �� مثل هذا املوقف ماذا يفعل

 �� 
ً
. ولكن البد أن نقول للعراقي�ن الذين يجدون نقصا

ً
ع�� أن اتحدث علنا

 .“ ارزاقهم من هو املسؤول عن ذلك

 التضليل

عند استعراض األزمة يت�ح من ذلك ا�جواب أن الرئيس صدام لم يف�ح 

بل ع�� العكس فقد �عمد هو �� ��اية  ،نواياه تجاه الكو�ت عن حقيقة

 :اللقاء ع�� تضليلها كما يت�ح من قراءة هذا ا�جزء من املحضر

  .سيادة الرئيس“ 
ً
�ساعدنا و�كون من دوا�� اهتمامنا اذا اعطيتمونا تقو�ما

 ؟ل�جهود ال�ي يبذلها اخوانكم العرب واذا �ان هناك أي نجاح

أن  ،� هذا املوضوع خالص. اتفقنا مع األخ مباركوقال الرئيس صدام �

يلتقي رئيس وزراء الكو�ت مع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة من عندنا �� 
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ألن السعودية �انت البادئة �� األتصال معنا. وجاءت جهود األخ  ،السعودية

الرئيس مبارك تصب �� األتجاه نفسھ. و�ان أالن م�� ع�� الهاتف وقال أن 

 ن موافقون.الكو�تي�

 م��وك.  :وقالت السف��ة

 
ً
وقال الرئيس صدام: سيعقدون األجتماع �� السعودية اجتماعا

 
ً
ليبحثوا أمورهم �عمق ب�ن  ،ثم ينتقل األجتماع ا�� �غداد ،بروتوكوليا

لنظرة وأن تتغلب ا ،الكو�تي�ن والعراقي�ن مباشرة. ونأمل أن نصل ا�� نتيجة

 البخل الكو��ي.البعيدة واملص�حة ا�حقيقية ع�� 

هل ممكن أن أسألكم م�ى تتوقعون أن يأ�ي الشيخ سعد  :وقالت السف��ة

 ؟ا�� �غداد

يف��ض السبت أو األثن�ن بالكث�� كما قال األخ الرئيس  :وقال الرئيس صدام

مبارك. وقد قلت لالخ مبارك أن اإلتفاق أن يكون �� �غداد السبت أو األحد. 

 ن علينا.لكن �عرفون أن األخ مبارك يمو 

 هذه األخبار سعيدة وانا اهنئكم. :وقالت السف��ة

قال �� األخ مبارك أن الكو�تي�ن خائفون و�قولون  :وقال الرئيس صدام

 من خط ا�جامعة العر�ية. فقلت 
ً
يوجد عسكر ع�� �عد عشر�ن كيلوم��ا

�غض النظر عما يوجد سواء أ�ان املوجود شرطة أو جيش وكم عدد  :لھ

طم�ن الكو�تي�ن. ونحن من جانبنا لن يحصل ��يء  ،يفعلاملوجود وماذا 

 
ً
لن يحصل ��يء  ،ا�� أن نلتقي معهم. وعندما نلتقي ونرى أن هنالك أمال

 .فأمر طبي�� أن اليقبل العراق أن يموت ،وعندما ��جز عن ايجاد مخرج

 ومع ذلك ا�حكمة �� فوق �ل ��يء أخر. فاذن أالن عندك أخبار جيدة.

 ه أخبار سبق �حفي.هذ :علق طارق عز�ز
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كنت قد خططت ألسافر ا�� الواليات املتحدة يوم األثن�ن  :وقالت السف��ة

املقبل. وأم�� أن التقي األسبوع املقبل �� واشنطن بالرئيس بوش، لكن 

�سبب الصعو�ات ال�ي بدأنا نواجهها فكرت بتأجيل السفر. أما أالن فأ�ي 

 . “ سأسافر يوم االثن�ن

أراد أن يتحسس درجة انتباه “ ام من هذا اللقاءيبدو أن الرئيس صد

الواليات املتحدة لالستعدادات القائمة ع�� األرض من جهة والشعار 

الدبلوماسية األم��كية بأ��ا قد حصلت ع�� علم مسبق بحدث كب�� قد يقع 

. وكما عرض أعاله لم يف�ح الرئيس صدام “ �� اية �حظة من جهة أخرى 

أنھ ملح  �حيح، السؤالوجهت السف��ة لھ ذلك عن حقيقة نواياه عندما 

بطر�قة غ�� مباشرة من أنھ سياخذ حقوقھ لكنھ لم �ستخدم مفردة ا�حرب 

وتلك ا�حقوق املعلنة ح�ى  ،أو استخدام الوسائل العسكر�ة �حل االزمة

 لألزمة �انت أسعار الب��ول وخالف ا�حدود 
ً
ساعة الغزو وال�ي �انت سببا

 ع�� 
ً
وجود الكو�ت كدولة. واالهم يبدو �� أن الرئيس صدام ولم تكن خالفا

فوق  ا�حكمة ��“ �� ��اية اللقاء شعر أنھ ملح بالكث�� لذلك �ان أخر ماقالھ

 “ �ل ��يء أخر. فإذن االن عندك أخبار جيدة.

 “ هذه أخبار سبق �حفي. :ذلك �عليق طارق عز�ز وأعقب

دة بأن السف��ة لد��ا أخبار جيأعتقد أن ان��اء املقابلة ��ذه العبارة األخ��ة 

وسبق �حفي هو الذي ولد لد��ا انطباعا تراجع احتمال املواجهة 

العسكر�ة وأن األزمة ستجد ا�حل ع�� الوسائل السياسية من خالل لقاء 

جدة ور�ما �انت تلك العبارة األخ��ة السبب �� أن يكون عنوان ال��قية ال�ي 

رسالة صداقة من صدام ا�� الرئيس “ �عث��ا السف��ة ل�خارجية األم��كية

 .“ بوش

 ملا دار �� ذلك 
ً
و�قدم سعد ال��از �� كتابھ ا�جن�االت أخر من �علم تفس��ا

 
ً
ر�ما أراد الرئيس صدام أن �ستخدم اتصاالتھ الدبلوماسية “ اإلجتماع قائال
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مع امللك حس�ن والرئيس املصري والسف��ة كالس�ي �خلق انطباع مخالف 

 لم �ان قد قرر 
ً
مستقر حول تراجع ،فقد خرج جميعهم باستنتاج ،ه فعال

احتمال املواجهة العسكر�ة باف��اض أن األزمة ستجد ا�حل ع�� الوسائل 

ور�ما �ان ذلك هو السبب ال�امن وراء  ،السياسية من خالل لقاء جدة

ردود الفعل الغاضبة من جميع األطراف ال�ي شعرت أ��ا �عرضت ملا تصفھ 

ما. �ان الهاجس املث�� للقلق لدى الرئيس صدام هو تكرار بمخادعة من نوع 

فلذلك فانھ ال �شعر با�حرج من ا��امھ باملخادعة  ،١٩٦١ما حدث سنة 

د وق .. ال�ي �عتقد أ��ا �انت جزءا من استعداداتھ العسكر�ة والسياسية

عند أول حديث لھ مع  ١٩٩٠قال ذلك بصراحة �� ��ار الثا�ي من آب 

لقد  :القيادة العراقية �عد ساعات من دخول الكو�تمساعديھ أعضاء 

ظل يطبل و�زمر وهو يتحدث عن  ،افتقد عبد الكر�م قاسم عنصر املفاجأة

الكو�ت دون أن يقوم �عمل جدي ما أعطى ال��يطاني�ن واملصر��ن الوقت 

ا وه .. ال�ا�� إلجهاض خطتھ وارسال جنودهم لتحجز بينھ و��ن الكو�ت

 آخر 
ً
 عن ذلك العرض السيا��ي والعسكري الذي  نحن نقدم عرضا

ً
مختلفا

 .“ قدمھ عبد الكر�م قاسم قبل ثالث�ن سنة

لم يكن هناك فخ نصب للرئيس او ضوء اخضر من الواليات املتحدة 

 �ان خيار القوة واملخادعة خياره هو. ، األم��كية لغزو الكو�ت
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من خالف النفط و احلدود اىل عودة  :اجلزء اخلامس

 الفرع!

طرح العراق أسبابا عدة لغزو الكو�ت �عضها �انت متناقضة ومتضار�ة، 

 ملا طرح من م��رات للغزو. 
ً
أما مع ما �ان معلنا من ثوابت أو �ان متضار�ا

ثم أضيف ا�� ذلك  ،النفطفقبل الغزو �ان سبب األزمة خالفا ع�� أسعار 

و�وم الغزو �ان تلبية لنداء ثوار الكو�ت للتدخل ملساعد��م  ،خالف ا�حدود

و�عد أيام من الغزو يطلب الثوار أنفسهم عودة  ، �عقبھ إ��حاب للقوات

الفرع ا�� األصل و�ل�ي صدام طل��م و�ن��ى أصل ا�خالف و�صبح ا�حديث 

من �عدد م��رات الغزو لكن وع�� الرغم  .عن اال��حاب من املحرمات

 ضرورة التوثيق تقت��ي استعراضها. 

 احلملة اإلعالمية واملؤامرة النفطية 

كذلك تبدو نفس  ،كما سبق اإلشارة  ا�� صعو�ة معرفة تار�خ قرار الغزو 

الصعو�ة عند محاولة معرفة خلفية األزمة أو امل��ر األول للغزو. ع�� الرغم 

األحداث ال�ي سبقت الغزو يمكن القول من هذه الصعو�ة فعند مراجعة 

دور ال�حية ودور البطل  :إن العراق بدا �� تلك الف��ة وكأنھ يلعب دور�ن

دور ال�حية من خالل ا�حديث �� وسائل األعالم عن  .�� الوقت نفسھ

وجود مؤامرة ضده ��دف ضرب قدراتھ العسكر�ة ومنعھ من ا�حصول ع�� 

ل من خالل تصعيد ل�جة التحدي التكنولوجيا العسكر�ة، ودور البط

واملجا��ة مع الغرب. أما ع�� الطرف اآلخر، أي الطرف الغر�ي، فيتب�ن 

موقفان، موقف وسائل االعالم وال�حافة الغر�ية وا�سم ب�جوم ضد 

السلطة �عضھ �ان نتيجة لقيام السلطة نفسها بتصعيد ال�جوم، وموقف 

من وسائل اإلعالم  آخر هو موقف ا�حكومات الغر�ية وهو ع�� العكس
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الغر�ية بدا كأنھ مهادن للعراق. هذه املالحظات يمكن استنتاجها عند 

 . ١٩٩٠مراجعة �سلسل األحداث منذ بداية عام 
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 خطاب صدام يف قمة جملس التعاون العربي  -١

�ان العراق هو البادئ بل�جة التصعيد والتحدي وذلك �� خطاب ألقاه 

شباط  ٢٤العر�ي �� عمان بتار�خ  صدام حس�ن �� قمة مجلس التعاون 

 . فبعد أن أشار ا�� التطورات ال�ي حدثت ع�� الساحة الدولية و��١٩٩٠

 وأن“ أن أم���ا قد أصبحت �� موقع األرجحية، �� السياسة الدولية“

حامي والذي �ان امل“ االتحاد السوفي�ي تزحزح عن املوقع املت�ا�� مع أم���ا“

لك ذكر بأن ت“ يادين الصراع العر�ي ـ الصهيو�يالدو�� األول عن العرب �� م

بن�جها الرأسما�� املعروف، “ التطورات قد تدفع الواليات املتحدة

إ�� ارت�اب حماقات ضد مصا�ح العرب وأم��م “ “ وسياس��ا اإلم��يالية

القومي، سواء بصورة مباشرة، أو عن طر�ق تأجيج و��جيع صراعات 

مواجهة تلك التغ��ات ال ا�خضوع لها إذ وطلب من العرب  .“ مؤذية للعرب

 �� صفوف ا�خ��ين العرب، للمرتجف�ن من القول، بأن “ قال:
ً
ال موقع مؤثرا

 أم���ا ستكون لها األرجحية، كدول عظمى، وما ع�� اآلخر�ن إال ا�خضوع

.تحقيق ذلك الهدف يتم من خالل توحيد قوى العرب ومز�د من التعاون “

ع�� أم���ا أن تح��م “ لعرب أن يوصلوا رسالة ��والتضامن العر�ي. وع�� ا

العرب وتح��م حقوقهم، وأن ال تتدخل �� شؤو��م الداخلية، تحت أي غطاء 

�ان، وأن ال تن��ى أن أمة العرب أمة عظيمة، علمت اإل�سانية ما لم �علم. 

و�غ�� هذا، ال مجال لصداقة من طرف واحـد، وال اح��ام من طرف واحد، 

 ع�� فهم وال مراعاة مل
ً
صا�ح وحقوق �ائن من �ان، إال عندما يكون قادرا

 واح��ام حقوق ومصا�ح العرب وكرام��م واختيارا��م وأم��م القومي.

 حيث ذكر:“
ً
 وام���ا رغم وضعها ا�جديد فإنھ من املمكن مواجه��ا عسكر�ا

أن أم���ا، الدولة العظمى وفق ما وصفنا، قد رحلت من لبنان، بمجرد أن “

ا �عض أفراد بْحر���ا، ممن �عدون من أبرز عناو�ن عنجهي��ا. و�ادت قتل له

إدار��ا �لها، تصبح محل �ساؤل، لو استمرت مشاغلة قوا��ا، ال�ي احتلت 

بنما، من قبل قوات ا�جيش البنمي. لقد غلبت أم���ا �� �عض ساحات 
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، داملنازلة، رغم �ل ما تملكھ من قوة، وظهر عل��ا الوهن واإلحباط وال��د

. وممكن كذلك الضغط عل��ا “ عندما اعتدت ع�� حقوق الشعوب

 من خالل
ً
مئات املليارات، املستثمرة من ِقبل العرب، �� أم���ا “ اقتصاديا

والغرب، يمكن استخدامها لهذا الغرض، بل يمكن، ع�� سبيل املثال، 

 ومن“ تحو�ل استثمار نقل م��ا إ�� االتحاد السوفي�ي ودول أورو�ا الشرقية

 �� عام 
ً
. وأهم ما ورد ١٩٧٣خالل استخدام النفط كسالح كما �ان موثرا

 �� ا�خطاب مطالبتھ با��حاب األساطيل األم��كية من ا�خليج العر�ي. فبعد

ما حصل من تطور �� السياسة الدولية، و�عد أن توقفت ا�حرب ب�ن “

فإن  العراق وإيران، و�عد أن توقف العدوان ع�� الكو�ت من جانب إيران ـ

، �انوا ينتظرون أن 
ً
دول ا�خليج العر�ي، وم��ا العراق، بل والعرب جميعا

. وحذر العرب من بقاء أم���ا �� “ يصرح األم���ان بما ين�ي وجود أساطيلهم

�ع�ي أن منطقة ا�خليج العر�ي، إن “ البقعة األك�� أهمية �� العالم“ ا�خليج

بح محكومة باإلرادة لم ينتبھ أبناء ا�خليج، ومعهم �ل العرب، ستص

ور�ما يتطور األمر، إذا ما حصلت الغفلة، واستمر الضعف �� “ األم��كية

موقعھ، إ�� ا�حد الذي �س�� فيھ أم���ا إ�� تحديد كمية ما ينتج، من ب��ول 

وغاز، �� �ل دولة، والكمية ال�ي تباع إ�� هذه أو تلك من دول العالم، 

 لنظرة خاصة، تت
ً
صل باملصا�ح األم��كية، و�غفل وتحديد أسعاره، طبقا

 “ ف��ا مصا�ح اآلخر�ن.

التفس�� األرجح للبدء بذلك التصعيد هو رغبة العراق �� فرض سيطرتھ 

اإلقليمية ع�� منطقة ا�خليج العر�ي من خالل تحدي الواليات املتحدة 

 املفارقة �� أن تلك ،وقوا��ا واساطيلها فيھ باملطالبة با��حا��ا منھ

 قبل هذا ا�خطاب واصبحت �سب��ا األساطيل بدأ
ً
 ٪٥ت باال��حاب فعال

االيرانية حسبما ورد �� كتاب -من �سبة وجودها قبل ان��اء ا�حرب العراقية

Iraq's Road to War .. 
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 إعدام الصحفي الربيطاني بازوفت-٢ 

للدراسة  ١٩٧٥وهاجر ا�� بر�طانيا عام  ١٩٥٨ولد بازوفت �� ايران عام 

. واستقر ف��ا �عد ق
ً
 �حفيا

ً
يام الثورة اإليرانية حيث عمل مراسال

وملعارضتھ للسلطة األيرانية فقد سمح لھ بالقدوم للعراق لز�ارة ج��ة 

القتال مع ايران والكتابة عن ا�حرب من ا�جانب العرا�� لها. ألقي القبض 

. حيث كتب زميل لھ �� �حيفة ١٩٨٩عليھ �� رحلتھ السادسة للعراق عام 

عند وصولھ ا�� العراق �� ز�ارتھ السادسة لتغطية “ يطانيةالغارديان ال�� 

سمع من  ١٩٨٩انتخابات املجلس التشري�� �� كردستان �� أيلول من عام 

�عثة �حفية أخرى عن حدوث انفجار �� مصنع القعقاع أحد مصا�ع 

التصنيع العسكري بجنوب �غداد حيث قتل كما اشيع عشرات األ�خاص 

كون اإلنفجار نتيجة لتجارب استخدام السالح و�ان هناك ش��ة من أن ي

الكيمياوي. حاول بازوفت الذهاب ا�� امل�ان لكتابة سبق �حفي عن 

 �ان قد �عرف عل��ا من“ داف�ي بارش“ اإلنفجار فطلب من ممرضة بر�طانية

أن تأخذه ا�� ذلك امل�ان وقام بأخذ 

عينات من تر�ة خارج املصنع مع 

�� التقاط صور لھ. �عد عودتھ ا

�غداد أعلم فرزاد �عض ال�حفي�ن 

وملعرف��م بخطورة ما أقدم  ،بمهمتھ

عليھ ن�حوه بمغادرة �غداد. حاول 

 ١٥بازوفت العودة ا�� بر�طانيا ليلة 

لكنھ لم يف�ح حيث  ١٩٨٩أيلول 

ألقي القبض عليھ �� املطار. لم �علم 

زمالؤه ما حل لھ اال �عد ستة اسابيع 

ظهر من القاء القبض عليھ عندما 

�� التلفز�ون العرا�� �� االول من 
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�شر�ن الثا�ي و�دت عليھ عالمات التعب واالرهاق والنحول حيث أعتقد 

زمالؤه أنھ قد أج�� ع�� االع��اف بالتجسس لصا�ح اسرائيل. بالرغم من 

�لف  ،محاولة زمالء لھ ز�ارتھ أو حضور محاكمتھ فلم �سمح لهم بذلك

ة بمهمة الدفاع عنھ أمام محكمة الثورة محام عرا�� قبل يوم من املحاكم

 .
ً
ال�ي حكمت عليھ باالعدام وع�� املمرضة بال�جن ملدة خمسة عشرة عاما

وكنتيجة ل�حكم شنت ال�حف ال��يطانية حملة ضد السلطة وا��م��ا 

بان��ا�ات حقوق اإل�سان �� العراق واستخدامها للسالح الكيمياوي ضد 

 األكراد. 

حكم ببازوفت زار صدام أحدى املناطق الر�فية �� قبل أيام من تنفيذ ا�

 :العراق حيث جرى فيھ هذا ا�حوار مع أحد مس�ي تلك القر�ة

 . “ هساع العراقي�ن صاروا همھ اسياد نفسهم:صدام“

  .. إي.. الشيخ:

 .لالن�ل�� ولالسرائيلي�ن.. .جاسوس.. داز�لنھ جاسوس .. .مو .. :صدام

هساع زعالن�ن يحجون يكولون .. عدام. وحاكموه وانحكم باال .. وكضبوه..

الزم اطلعوه ل�جاسوس واذا ماطلعوه ترى آ�ي هيج أ�سوي وهيج �سوي 

 شتكول انتھ؟

 “ الشيخ: شكول ليش أحد يكدر يجرب وانتھ موجود.

�عد تلك الز�ارة وذلك ا�حوار وع�� الرغم من �افة التماسات الرحمة ال�ي 

فقد نفذ حكم األعدام   ،وجهت للرئيس صدام من قبل أطراف عديدة

  .١٩٩٠اذار  ١٥ببازوفت يوم 

ذكر أحد الدبلوماسي�ن ال��يطاني�ن والذي ذهب للقاء بازوفت قبل ساعة 

من أن بازوفت لم �علم ا�� �حظة اللقاء أنھ ، من تنفيذ حكم األعدام
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 وما قام بھ 
ً
سيعدم �� ذلك اليوم و�ان آخر ما قال لھ أنھ لم يكن جاسوسا

 غبتھ �� تحقيق سبق �حفي. �انت مجرد ر 

ل إعدام بازوفت رسالة تكمل ما ابتدأ بخطاب عمان، وهو موقف 
ّ
مث

التحدي ومحاولة فرض إرادة العراق ع�� املنطقة من خالل التصعيد مع 

الغرب. �ان من الطبي�� كرد فعل العدام بازوفت من أن تزداد حملة 

سبوع من تنفيذه و�انت قد بدأت قبل أ، ال�حافة الغر�ية ضد العراق

خاصة عندما أعلن لطيف  ،عندما اعلن العراق حكم املحكمة عليھ

 فسلمناه جثة. أما رد 
ً
نصيف جاسم وز�ر اإلعالم حي��ا أن تا�شر ارادتھ حيا

فعل ا�حكومات الغر�ية فال يمكن وصفھ إال بالضعيف، فلم تنتقده 

ء السف�� أما بر�طانيا ف�ل ما قامت بھ هو استدعا ،الواليات املتحدة

ال��يطا�ي ملدة شهر�ن للتشاور ليعود مرة أخرى �عد ذلك. فكما ذكر أحد 

زمالء بازوفت من أن مصا�ح الغرب التجار�ة �انت أك�� من جثة ايرا�ي 

يحمل أوراق اقامة بر�طانية. �عد �غي�� النظام اجرت �حيفة الغارديان 

يجد ما يقنعھ  ال��يطانية لقاء مع من حقق مع بازوفت والذي ذكر أنھ لم

 ،بتوجيھ ��مة ا�جاسوسية لبازوفت لكن القرار اتخذ من جهة أع�� منھ

وما ين�جم مع قولھ ذلك أن رفيقة بازوفت املمرضة ال��يطانية وال�ي 

سنة أطلق سراحها �عد ستة أشهر فقط من  ١٥حكمت بال�جن ملدة 

 �ج��ا. 

 التهديد حبرق نصف إسرائيل   -٣

 ،ع العراق رد فعل من قبل الغرب العدام بازوفت�ان من الطبي�� أن يتوق

كما سبق القول لم يكن بمستوى تصعيد العراق، فقد اقتصر ، وهو رد فعل

ع�� �جوم إعالمي ال أك��، ورد فعل رسميا ضعيفا للغاية، وع�� الرغم من 

ضعف ذلك الرد فقد استمر العراق يلعب دور ال�حية والبطل �� نفس 

نيسان حيث بدا �� انزعاج ظاهر  ٢الرئيس ��  الوقت كما ظهر �� خطاب
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الحظوا، مرة جعلوا من “ من ذلك ال�جوم اإلعالمي العدام بازوفت فقال:

، شعار حقوق 
ً
بازوفت (طنطل)، مثلما قال أحد البغدادي�ن. جيد، وهللا، إذا

اإل�سان ا�جديد، الذي تطلقھ الدول العظمى، هو حماية ا�جواسيس، 

مى، ال�ي ���يء للعراق ولألمة. وا�جاسوس الذي يمر فلعن هللا الدول العظ

، وليسمع من �سمع، ممن لديھ جواسيس �� هذا 
ً
بالعراق، سنقطعھ إر�ا

 
ً
هم منھ. هذا البلد للعراقي�ن وللعرب، وملن يدخل العراق مساملا

ّ
البلد، ل��حل

. إذا دخل الع
ً
 أو سوفيتيا

ً
 أو أملانيا

ً
 أو فر�سيا

ً
، سواء �ان أم��كيا

ً
اق ر صديقا

 بھ، وسوف يجد �ل أبواب العراق مفتوحة أمامھ. ولكن إذا 
ً
بأمان، فمرحبا

 ع�� العراق، وتصور أن وراءه دولة ك��ى، ففي العراق ال 
ً
دخل جاسوسا

توجد دولة ك��ى؛ إنما توجد فيھ القياسات الوطنية العراقية. والدولة 

ن النملة، الك��ى ع�� الع�ن والرأس، عندما تكون ع�� ا�حق. و�� أصغر م

لقنا هكذا. وإذا أرادوا أن 
ُ
عندما تكون ع�� الباطل. وهذا هو قانوننا، وخ

يقَبلونا ع�� هذا الوضع، فنحن أصدقاء لهم. وإذا حاولوا منعنا بطر�قة 

تفاشل ن“ آخرى، فن�جو أن ال يتعبوا أنفسهم، أل��م بذلك يضيعون وق��م، و

 . “ ، دون أية نتيجة“ معهم
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إذا توهموا أ��م “ لغة التحدي واملجا��ة مع الغرب فقال�عد ذلك صعد من 

بالصناعة، فإ��م “ ا�حدايد“ �عطون غطاء إلسرائيل، ل�ي تضرب �عض

واهمون �� ذلك. فوهللا! لنجعل النار تأ�ل نصف إسرائيل، إذا حاولت 

القيام بأي ��يء ع�� العراق. و�ل واحد عليھ أن �عرف حدوده، ونحن �عرف 

دي ع�� أحد، ـ وا�حمد � ـ وال نصاب بالغرور، وال نن��ى حدودنا، وال �عت

مسؤوليتنا اإل�سانية، إ�� جانب مسؤوليتنا، القومية والوطنية. ولكن ع�� 

، باملقابل، أن ال ين��ى مسؤوليتھ اإل�سانية. فمن يحاول أن 
ً
ال�ل، أيضا

�ستصغر العراق، سنفعل بھ ليس أقّل مما قلناه، وعندها سيلوم نفسھ. 

 كالمھ إ�� األكراد الذين “ اللفات الكردية“ ��م، هذه املرة، ��ذهسنأت
ً
 (موجها

 “حضروا ا�جلسة)، و�عون هللا، و��مة العراقي�ن.

 

كنتيجة طبيعية لذلك ال��ديد أن �ستشعر ا�حكومات الغر�ية وع�� رأسها 

الواليات املتحدة بھ لذلك طلب الرئيس األم���ي جورج بوش من وفد أم���ي 

بوب دول �ان �� ز�ارة املنطقة و�عد وساطة من الرئيس املصري برئاسة 

۱۲۰٤ 
 



ة وعند قراء .حس�ي مبارك من أن يتوجهوا ا�� العراق ملقابلة الرئيس صدام

محضر اإلجتماع نخرج بنفس اإلستنتاج السابق، وهوموقف مهادنة 

 .السلطة من قبل الواليات املتحدة ودور البطل وال�حية من قبل العراق

لموا رسال��م ال�ي اعر�وا ف��ا عن قلقهم من تصعيد العراق فبعد أن س

خفف الرئيس من ، و��ديده باستخدام السالح الكيمياوي ضد اسرائيل

ل�جة التصعيد وابتدأ يلعب دور ال�حية فقال أن تصر�حھ �ان للردع وان 

أما الطرف األم���ي فقد حاول طمأنة  .وسائل األعالم �عمدت اج��اء قولھ

يت�ح ذلك عند قراءة  .عدم وجود حملة رسمية أو مؤامرة ضده العراق من

 :هذا ا�جزء من املحضر

صدام: نحن �عرف بأن حملة واسعة، توجھ ضدنا، �� أم���ا، و�� دول 

 أورو�ا.

 السيناتور دول: ليس من الرئيس بوش. فقد أخ��نا، البارحة، أنھ ليس هذا. 

هذه ا�حملة، يقصد  صدام: يقول ا�خطاب ع�� ضوء تحسس وقناعة، إن

م��ا توف�� الغطاء، النف��ي واإلعالمي والسيا��ي، ل��اجمنا إسرائيل، كما 

، مع أ��ا ١٩٨١، و�� مماثلة ل�حملة، ال�ي حصلت عام ١٩٨١فعلت �� عام 

 أق��ى.

السيناتور دول: ومرة أخرى، أؤكد أن ا�حكومة األم��كية، ليست سبب 

 ا�حملة. 

 �� أم���ا. صدام: ع�� أية حال، إ��ا حملة

، �غض النظر عن الكيفية، ال�ي فسر ��ا هذا ا�حديث، �� 
ً
صدام: إذا

 إسرائيل، فسنضر��ا. وكالمنا 
ْ

اإلعالم، فا�حديث هو كما ي��: إن ضَر�ت

 .
ً
وا�ح، مكتوب بالعر�ي، ومكتوب باإلنجل��ية، وم�جل، صورة وصوتا
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األس�حة فنحن ال ن��اجع عن كالمنا، فإذا ضَر�ت إسرائيل، واستخدمت 

الذر�ة، فسنستخدم الكيماوي املزدوج. هذا هو موقفنا، ليست هنالك ز�ادة 

أو نقصان �� هذا املوقف. أما أن يحلو للبعض القول، إن العراق ��دد، 

فنحن ال �عتذر عن تصر�حنا الذي أطلقناه، فهو وا�ح، وعادل، ودفا��، 

 وهو حق. 

واآلن، إذا تيسر لنا الوقت، السيناتور دول: سأناقش هذا األمر مع زمالئي. 

لدي �لمة أو �لمتان. هناك اختالفات أساسية ب�ن بلَدينا. لدينا إعالم حر، 

�� الواليات املتحدة، عندما تقول (غر�ي)، سيادة الرئيس، أنا ال أدري ماذا 

. أنا ال أدري إذا كنت تقصد ا�حكومة. هناك “ الغرب“ تقصد، عندما تقول 

 �� 
ً
 عن ا�حكومة، وهو معلق �� صوت �خص، لم يكن مخوال

ً
أن يقول شيئا

رد هذا 
ُ
أم���ا. إذاعة صوت أم���ا، �� ال�ي تمثل ا�حكومة فقط، وقد ط

ساعة فقط،  ١٢ال�خص م��ا. واسمح �� أن أقول، إن الرئيس بوش، قبل 

أكد �� أنھ ير�د عالقات أفضل، وأن ا�حكومة األم��كية، تر�د عالقات 

لع أك��، عندما نرى الناس؛ ألننا أفضل مع العراق. سيادة ا
ّ
لرئيس، ر�ما نط

، ال يمثل 
ً
�عتقد، ونحن قادة �� الكو�غرس األم���ي، أن الكو�غرس، أيضا

بوش أو ا�حكومة. أنا أف��ض أن الرئيس بوش، سيعارض العقو�ات، ور�ما 

 إذا حدث ��يء �ستفز، أو ��يء من هذا القبيل.
ّ
 يضع عل��ا الفيتو. إال

أنا أؤكد، كسف��ة للواليات املتحدة، أن هذه �� سياسة أبر�ل كالس�ي: 

 ا�حكومة األم��كية. 

، �س�� ألن نبذل ما �� وسعنا، �� 
ً
السيناتور دول: نحن �� الكو�غرس، أيضا

هذا االتجاه. وقد يختلف الرئيس مع الكو�غرس، وإذا ما توافرت وجهة نظر 

�شأ��ا. سيادة مختلفة، لھ ا�حق �� أن �ع�� ع��ا، و�مارس صالحياتھ 

الرئيس، أر�د أن أقول، إننا �عرف أهمية العراق. وأنتم البلد الثا�ي �� 

االحتياطي النفطي. وأنتم ثا�ي أك�� بلد �� املنطقة. وتار�خكم مديد. ونحن 
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نفهم أهمية العراق، ح�ى �� عملية السالم، رغم كونكم لستم �� املقدمة 

، وعن السالم ل�ل البلدان �� ف��ا، عندما نتحدث عن السالم �� املنطقة

املنطقة. كذلك، �� ما يتعلق باألس�حة، سواء �انت بيولوجية أو كيماو�ة أو 

 من �سو�ة شاملة، �جعل هذه املنطقة 
ً
نوو�ة، نأمل أن يكون هذا جزءا

 خالية من هذا النوع من األس�حة. 

السيناتور سيمبسون: أنا أستمتع، عندما ألتقي بالناس الصر�ح�ن 

، نحن �� الغرب املتوحش (ال�او�وي). ال��يء الذي الوا
ً
�ح�ن. وهذا، طبعا

، عندما نفقد أو نخسر قضية، نحن ال 
ً
يصعب علينا فهمھ، هو أنھ، أحيانا

نفقد حياتنا، ونحن ـ ا�خمسة ـ كما قال السيناتور دول، قادة �� مجلس 

، بالرئ
ً
س، يالشيوخ. وواحد من األسباب، ال�ي دفعتنا ألن نتصل، هاتفيا

 من الشعبية، 
ً
ليلة أمس، وقلنا للرئيس إن مجيئنا إ�� العراق سي�لفنا كث��ا

وس��اجمنا الكث�� ع�� هذا امل��ء للعراق. إن السيناتور مي��نبوم، �ش�ل 

خاص، أبدى �جاعة حقيقية، �� أنھ جاء ��ذه ال�حظة. ولكن قال الرئيس 

من األمور، ال�ي ينب�� بوش: اذهبوا. وأنا أر�دكم أن تذهبوا. وهناك الكث�� 

أن تطرح، و�ش��ك ف��ا مع العراقي�ن. و�عضها قالها السيناتور دول، و�� 

، �� الرسالة. وأنا قد قرأت الرسالة، ال�ي كتبناها نحن 
ً
موجودة، أيضا

إليكم، سيادة الرئيس، إ�� الرئيس بوش، و�ان إ�� جانبھ مستشاره لشؤون 

شياء، هناك ��يء يجب أن يقال. األمن القومي، سكوكروفت. و�عد هذه األ 

وهو أنھ ليست هناك مؤامرة �� ا�حكومة األم��كية، أو �� إنجل��ا أو �� 

إسرائيل، للقيام بأي ��يء ضد هذا البلد. وال��يء اآلخر، قال الرئيس: إذا 

قدتم �سبب ز�ارتكم للعراق، فإن�ي سوف أدافع عنكم، وأتحدث نيابة 
ُ
ما انت

ذكرتموها، اآلن، وتحدثتم ع��ا، �� نفس عنكم. ولكن األشياء ال�ي 

الطر�قة، ال�ي تحدثنا نحن ف��ا، حول االتحاد السوفي�ي، �� الواليات 

؟ من الذي سيضغط زر 
ً
املتحدة األم��كية. من الذي سيضرب اآلخر أوال

؟ من الذي سوف يحول نصف الواليات املتحدة إ�� كرة نار�ة؟ 
ً
القنبلة، أوال
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قول ذلك، بذخنا مبالغ طائلة. واآلن، سوف نقلص و�� تلك العملية ونحن ن

 مليار دوالر، من امل��انية العسكر�ة.  ١٨٠-١٥٠م��انيتنا، ما ب�ن 

 
ً
، أن عل��م أن يتخذوا شيئا

ً
السيناتور سيمبسون: نحن ندرك جميعا

، �� حكوم��م. لكن�ي أقول إن الرئيس بوش، والرئيس جور�ا�شوف، 
ً
مختلفا

، وأصبحت هناك عالقات �خصية بي��ما. ولكن أخذا يق��بان من �عضهما

ال��يء األخ��، تتحدثون عن الديمقراطية، أن الديمقراطية مسالة مز�جة 

، ومر�كة. أعتقد أن مشا�لكم مع اإلعالم الغر�ي، وليس مع ا�حكومة 
ً
جدا

األم��كية. طاملا كنتم أنتم معزول�ن عن اإلعالم، ال�حافة، و�� �حافة 

م �عدون أنفسهم علماء سياسي�ن عباقرة. أي �ل مغرورة ومدللة، و�له

ال�حفي�ن. وال ير�دون أن يروا أي ��يء أن ينجح، أو أن يحقق أهدافھ. 

 “الذي أن�ح بھ، هو أن تجعلوا أوالد الكذا هؤالء، أن يأتوا إ�� هنا، و�روا.

رغم محاولة الوفد األم���ي ونف��م لوجود مؤامرة ضده وان ا�حملة 

لة �حافة ال موقف رسمي ور�ما لنقص معرفة الرئيس األعالمية �� حم

باالعالم الغر�ي حيث اعتقد أنھ مشابھ لسيطرة الدولة ع�� األعالم �� 

 ولكن�ي أعود إ��:الرئيس صدام“ العراق عاد الرئيس لنفس املوضوع فقال

مسألة ا�حملة اإلعالمية، وأ�ساءل مع نف��ي، ومع السادة ا�حضور، إذا 

ست �� ال�ي تروج هذا الذي حصل، أو لنقل حكومة �ان ا�حكومات، لي

الواليات املتحدة األم��كية، كيف حصل هذا الكم الكب��، ��ذه الف��ة 

 القص��ة؟ 

 .
ً
 السيناتور سيمبسون: سهل جدا

، ال بّد أن هنالك جهة، تقف خلف هذا. 
ً
 الرئيس صدام: إذا

۱۲۰۸ 
 



أ�ل من السيناتور سيمبسون: إ��م يتعا�شون ع�� �عضهم، �ل واحد ي

ر ، يأخذه �حفي آخ“ النيوزو�ك“ اآلخر، خ�� رئيس ع�� الصفحة األو��، ��

 “ و�نشره.
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 تصدير األزمة الداخلية إىل اخلارج اجلزء السادس: 

إن ما قالھ الوفد االم���ي برئاسة دول وأكدتھ السف��ة األم��كية �� لقا��م 

هو �� ا�حقيقة استمرار لن�ج اتخذ قبل عدة سنوات وهو دعم مع صدام 

ومساندة العراق ألن الغرب �ان ال يزال يرى �� العراق عنصرا هاما �� 

استعرض الدكتور عبد املنعم سعيد ذلك .التوازن مع ايران �� املنطقة

ران باستثناء ف��ة اي“ فقال:“ حرب ا�خليج والفكر العر�ي“ الدعم �� كتابھ

 بدأت تمي ،ا ال�ي لعبت ف��ا واشنطن ع�� ا�حبل�نكون�� 
ً
ل ا�� فإ��ا تدر�جيا

ورفعت العراق  ،١٩٨٤وعادت العالقات الدبلوماسية عام  ،جانب �غداد

من قائمة اإلرهاب. و�� ذلك الوقت �ان يصدر من القيادة العراقية �ل 

و�دين  ،اإلشارات ال�حيحة حول عراق ير�د السالم بينما ترفضھ ايران

إلرهاب بينما تناصره طهران، ويعلن صباح مساء رفض العراق للتدخل �� ا

و�� مسألة الصراع العر�ي اإلسرائي��  ،الشؤون الداخلية الية دولة أخرى 

  ،أعلن أنھ سوف يقبل ما تقبل بھ القيادة الفلسطينية
ً
 عن و�ان ذلك تحوال

سطي�ي لن�ج سابق �ان العراق �عطي نفسھ فيھ حق الفيتو ع�� أي تصرف ف

 
ً
. وأرسل العراق ا�� واشنطن “ للمص�حة العر�ية العليا“ ال يراه مالئما

 هو نزار حمدون الذي مد �ل ا�جسور ل�ل املؤسسات 
ً
 قديرا

ً
دبلوماسيا

األم��كية داخل السلطة وخارجها. ولم �ستنكف ح�ى من اللقاء والشرح 

عروفة ة املوالتفس�� للسياسة العراقية مع املنظمات الصهيونية األم��كي

 ،مثل ايباك. و�� العام األخ�� من ا�حرب بدأ ما عرف باسم حرب الناقالت

واّجرت الكو�ت ثالثا من ناقال��ا ا�� اإلتحاد السوفي�ي، فهرعت واشنطن 

ومعها أسطول �امل ا�� مياه ا�خليج بالتعاون  ،ل�ي توفر أحدى عشرة ناقلة

أغرق األسطول االم���ي مع قطع حر�ية فر�سية وايطالية. و�� يوم واحد 

 للعراق. �انت العالقات 
ً
 صافيا

ً
نصف البحر�ة اإليرانية و�ان ذلك ر�حا

العراقية األم��كية حميمة ا�� الدرجة ال�ي عندما قام طيار عرا�� عن طر�ق 

ا�خطأ باطالق صاروخ اكسوسيت ع�� السفينة ا�حر�ية األم��كية أس. أس. 
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�ي قبول األسف العرا��. إن العالقات ستارك وأغرقها �ان رد الفعل االم�� 

العراقية األم��كية �انت أك�� من وثيقة، و�انت ا�حاصالت الزراعية �� 

العنصر الغالب �� الصادرات األم��كية ا�� العراق. ولذا فان حكومة 

 قيم��ا 
ً
مليار دوالر لشراء ا�حاصالت  ١٫١الواليات املتحدة ضمنت قروضا

هو ما يجعل العراق أك�� مستورد ل�حاصالت و  ،الزراعية ع�� مدى عام�ن

الزراعية األم��كية تحت مظلة هذا ال��نامج. وقام بنك الصادرات والواردات 

 قص��ة األجل قيم��ا 
ً
مليون دوالر  ٢٠٠األم��كية بضمان منح العراق قروضا

 جديدة متوسطة املدى نتيجة  ،لشراء سلع غ�� زراعية
ً
و�ان يبحث قروضا

 من عام نجاح القروض األ 
ً
و�� �� تدعيم العالقات ب�ن البلدين. اعتبارا

وملا بدا أن ايران أصبحت داخل األرا��ي العراقية و�مكن أن تحقق  ،١٩٨٤

 فان �عليمات ريغان ملساعديھ �انت مساعدة العراق ب�ل الطرق 
ً
انتصارا

املمكنة ملنع ذلك من ا�حدوث. واستمرت هذه السياسة �عد وقف اطالق 

أصدر مجلس األمن  ١٩٨٩أكتو�ر  ٢٦تو�� بوش للسلطة. و��  و�عد ،النار

 باسم بوش يدعو فيھ ا�� التوسع وتحس�ن العالقات 
ً
القومي األم���ي توج��ا

 مع العراق.

بدأت الواليات املتحدة �� تقديم معلومات عسكر�ة  ١٩٨٤ومنذ عام 

 ١٩٩٠واستمر ذلك ح�ى مارس  ،واستخبار�ة حول مسرح العمليات مع ايران

 ثالثة ل�ي تمد العراق باملعونة والسالح. 
ً
و�جعت الواليات املتحدة أطرافا

وعندما علمت املخابرات املركز�ة األم��كية أن العراق يقوم بنقل 

ا�حاصالت الزراعية األم��كية مباشرة ا�� أور�ا الشرقية، وحصل مقابلها 

وش إن ادارة بف ،ع�� السالح بالرغم أن ذلك �عد مخالفة للقوان�ن االم��كية

اغارت السلطات األم��كية ع�� فرع ��  ١٩٨٩تجاهلت األمر. و�� أغسطس 

ووجدت دالئل قو�ة ع�� أن مسؤول�ن  ،مدينة أطالنطا لبنك الفورو األيطا��

مليارات  ٤عراقي�ن ع�� أع�� مستوى متورطون �� عملية احتيال قدرها 

 بأندوالر. و�� أكتو�ر توصلت إدارة ا�جمارك األم��كية 
ً
 ا�� أن هناك احتماال
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يكون هذا املبلغ قد استخدم لشراء تكنولوجيا تتعلق بالصورايخ واألس�حة 

الكيماو�ة. وس�� املد�� العام الصدار قرار ا��ام لهؤالء املسؤول�ن، ولكن 

مسؤول�ن من وزارة ا�خارجية األم��كية تدخلوا وابطؤوا من االجراءات ولم 

 .“ �عد عملية عاصفة ال�حراء ١٩٩١يتم توجيھ اإل��ام ح�ى عام 

فعند حصول ذلك اللقاء مع الوفد االم���ي �ان التوجھ الرسمي للواليات 

 ا�� توجيھ الرئيس 
ً
املتحدة هو تحس�ن وتوطيد العالقة مع العراق استنادا

والذي اتخذ قبل ذلك اللقاء �ستة  .NSD٢٦األم���ي بوش والذي عرف 

 أشهر.

عكس ما ورد �� ذلك اللقاء  ،�� ذهنھ ��يء أخر أما الرئيس صدام فقد �ان

مع وفد الكو�غرس، �انت طموحات فرض اإلرادة ع�� ا�خليج تقت��ي 

 مجا��ة الواليات املتحدة ال التعاون معها.

ما يؤ�د ذلك هو أن العراق �� ذلك الشهر ابتدأ مراسالتھ مع ايران اليجاد 

� مراسالت لم �علن ع��ا حل ال��اء املشا�ل العالقة منذ ان��اء ا�حرب و�

 ما جرى من حديث ب�ن الرئيس  ،اال �عد غزو الكو�ت
ً
و�ؤ�د ذلك أيضا

أي �عد أسبوع من لقاء الوفد  ١٩٩٠نيسان  ١٩صدام و�اسر عرفات �� 

فلن تختلف نتيجتھ عن  ،اي عدوان أم���ي علينا: “قال صدام .األم���ي

فر���ي من -لو فكما كنس عبد الناصر النفوذ األنج ،عدوان السويس

من تكنيس النفوذ األم���ي من هذه  ،الشرق األوسط سنتمكن باذن هللا

وقد استلمت قبل أيام رسالة �عد لقاء وفد مجلس الشيوخ  ،املنطقة

 ملصا�حها
ً
 ،تمام ،األم���ي تقول أن أم���ا �عت�� الصوار�خ العراقية ��ديدا

نده �� العدوان ع�� ولم ال، ما دامت أم���ا �� الداعمة السرائيل و�� س

 الشعب الفلسطي�ي واالمة العر�ية.

۱۲۱٤ 
 



ولو �انت تصل لكن ضر�ناها  ،وتا�ع: أن صوار�خنا ال تصل ا�� واشنطن

عند الضرورة لكننا �ستطيع الوصول بطرق أخرى، ا�� واشنطن ومصا�حها 

 .“ �� العالم

والوسائل األخرى ال�ي �ان �عن��ا �� إرسال أ�خاص يقومون بتفج��ات �� 

فذكر كمثال تفج�� سيارة الرئيس األمر��ي بوش ��ذه  ،الواليات املتحدة

والذي �شر األجزاء  The Mother of All Battlesالطر�قة كما ورد �� كتاب 

 االخرى من ذلك ا�حديث.

 
ً
هذا “ ويعلق الدكتور عبد املنعم سعيد عن السلوك العرا�� قبل الغزو قائال

تعاون ا�� الصراع مع �ل القوى املمكنة التغ�� �� السلوك العرا�� من ال

 انت�ى �� ال��اية �غزو الكو�ت الذي جاء محصلة للوضع 
ً
 وعامليا

ً
اقليميا

الداخ�� �� العراق وخاصة نظامھ السيا��ي. فالعراق خرج من ا�حرب وهو 

 عن أن ايران  ،ولكن تواضع انجازاتھ الداخلية ،قوة عسكر�ة �خمة
ً
فضال

الساسية، جعلھ �س�� ا�� تحقيق إنجاز سريع بقيت متمسكة بمواقفها ا

 للشعب العرا�� يحس فيھ أنھ  ،يصدر املشا�ل ا�� ا�خارج
ً
و�خلق وضعا

و�خلق حالة من التعبئة العامة ال�ي تقوي  ،مس��دف من قوى عديدة

 عن امل�اسب السياسية  ،قبضة النظام ع�� السلطة وع�� الشارع
ً
فضال

 �ت.واالقتصادية ال�ي توقعها من الكو 

إن الظروف االقليمية الدولية ال�ي �ان يواجهها العراق لم تكن معاكسة 

 ا�� األمام
ً
، “ استخدام القوة العسكر�ة“ ا�� الدرجة ال�ي تجعلھ يقفز أصال

اال أن الغرب �ان ال يزال يرى أن  ،فرغم اشتداد ا�حملة الدولية عليھ

 العراق عنصر هام �� التوازن مع ايران �� املنطقة.
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  ١٩٩٠آيار /قمة بغداد :ن التصعيد مع الغرب إىل اخلليجم 

�� ايار عندما عقدت القمة العر�ية �� �غداد بدا أن العراق قد نقل اهتمامھ 

من اسرائيل وا�حملة اإلعالمية ضده و�� ظرف أيام قليلة ا�� ا�خليج 

ففي حديث لصدام أمام القادة العرب  .و�التحديد ضد الكو�ت واالمارات

إن أهم مورد “ وجهھ ألولئك القادة قال: ١٩٩٠لن اال �� تموز من عام لم �ع

، سواء �ان �� اململكة العر�ية السعودية أو 
ً
�� اقتصادنا العر�ي جميعا

العراق أو ليبيا أو ا�جزائر أو الكو�ت، �� �ل الدول العر�ية الب��ولية، ال�ي 

ة ـ أهم ما �عتمد �ش�ل، اآلن، عنوان القوة االقتصادية �� ا�حياة العر�ي

عليھ هذه الدول، بالدرجة األساسية، هو الب��ول. فيما يتعلق بالعراق، 

، وليس أك�� حصة �� األو�ك، فإن �ل انخفاض �� 
ً
وهو ليس أك�� إنتاجا

ال��ميل الواحد، بقدر دوالر واحد، وحسب ما قيل ��، فإن خسارة العراق 

م �� خسارة األمة العر�ية تبلغ مليار دوالر، �� السنة. من هذا، نتب�ن ك

، هذا الن�ف الهائل �� 
ً
جميعها، من �ل إنتاجها الب��و��، �� السنة. إذا

اقتصادنا، سببھ عدم انتظام الرؤ�ة، أو عدم النظر �� الشأن الذي نتعامل 

، وفق رؤ�ة قومية؛ ألنھ لو حصلت رؤ�ة �� الشأن القومي، 
ً
معھ، محليا

، قبل أن ك�ل، وملقدار الضرر الذي يصيبھ، 
ً
فأنا أعتقد بأننا سن��دد كث��ا

نقدم ع�� أن ن�حق مثل هذا الضرر الكب�� باالقتصاد القومي. بنفس 

الصراحة، أ��ا اإلخوة، والتبسيط املباشر، الذي �عنينا من النقاط، ما يراد 

، با�جنود، 
ً
ل إن ا�حرب، تحصل، أحيانا

ُ
قولھ من خالل التحليل، لنق

 أخرى، و�حصل اإليذاء بالتفج��ا
ً
ت و�القتل و�محاوالت االنقالب، وأحيانا

يحصل باالقتصاد. لذا، نرجو من إخواننا، الذين ال يقصدون ا�حرب، أعود 

ألت�لم، هذه املرة فقط، ضمن حقوق الكالم، �� إطار السيادة عن العراق، 

فأقول للذين ال يقصدون شن ا�حرب ع�� العراق، أقول إن هذا نوع من 

. ولو �� ا�جلد ما فيھ يتحمل لتحملنا. ولكن أعتقد، �ل ا�حرب ع�� العراق

 ،
ً
إخواننا �عرفون ا�حال ومطلعون عليھ. وـ إن شاء هللا ـ ا�حال يكون، دائما
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. ولكن�ي أقول: إننا وصلنا إ�� حال، ال نتحمل الضغط. وأظن �لنا 
ً
جيدا

�ستفيد، واألمة �ستفيد من فكرة االل��ام بقرارات األو�ك، سواء �انت 

 إ
ً
 أو أسعارا

ً
 . “ نتاجا

حيث ورد �� خطاب الرئيس  ١٩٩٠تموز عام  ١٧خرجت األزمة ا�� العلن �� 

إن من أهم وأخطر األحداث، خالل الف��ة املاضية، �� ا�حملة “ صدام

رة، ال�ي �ش��ا الدوائر، االم��يالية والصهيونية، الرسمية وغ��  الواسعة املدبَّ

وضد األمة العر�ية، بوجھ عام.  الرسمية، ضد العراق، بصورة خاصة،

وهكذا، �ان الذي يجب أن يكون، حيث انت�� العراقيون النشامى، ليعلنوا 

أن ال خوف، �عد اليوم، واملنية وال الدنية، واستقبال ا�خطر خ�� من 

استدباره، وال غ�� هذا غ�� املذلة، وتلقي الضر�ة والعار. فأطلقنا تحذيرنا 

ان (أبر�ل)، وأتبعناه بما يؤكده و�و�حھ، ليكون املعروف، �� الثا�ي من نيس

 لإلم��يالية، ومخال��ا الشر�رة �� املنطقة، و�� مقدم��م الكيان 
ً
مفهوما

، ١٩٨١وما �عده، هو غ�� عراق عام  ١٩٩٠الصهيو�ي، من أن عراق عام 

عندما ضرب اإلسرائيليون مفاعل تموز العلمي، املخصص لألغراض 

 .“ ضع يجعلنا منشغل�ن �� حرب ضروس مع إيرانالسلمية، بينما كنا �� و 

إن القوى، اإلم��يالية والصهيونية، لم �ستخدم، �� حمل��ا األخ��ة، “

السالح، ح�ى اآلن، لتقتل بھ أبناء األمة. ولم ��دد باألساطيل والقواعد 

ا�جو�ة املنتشرة �� العالم، و�� املنطقة، كما يفعل، عادة، مغتصبو األرض 

امة والسيادة العر�ية، ممن وقفت قمة �غداد �� وْجههم. ولك��ا ومن��كو الكر 

بدأت تمارس القتل، وإضعاف القدرة، ال�ي تحمي الكرامة والسيادة، 

بأدوات أخرى، و�أسلوب آخر، يناسب اختصاص تلك الدوائر وميدان 

تأث��ها، وفق أسلوب أخطر، من حيث نتائجھ، من األسلوب األول املباشر. 

ا�جديد، الذي ظهر من ب�ن صفوف العرب، والذي �س��دف إنھ األسلوب 

. إن هذه السياسة خط��ة إ�� ا�حّد، الذي ال يمكن السكوت .. قطع األرزاق

. وليس 
ً
 جسيما

ً
، وت�حق باألمة ضررا

ً
 جسيما

ً
عل��ا. ولقد أ�حقت بنا ضررا
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رفع الصوت، هنا، ضد هذا املنكر، هو أقوى اإليمان، إذا ما استمر املنكر 

ما هو عليھ. وألن العراقي�ن، الذين أصا��م هذا الظلم املتعمد،  ع��

مؤمنون، بما فيھ الكفاية، بحق الدفاع عن حقوقهم وعن النفس، فإ��م 

. وإذا ما �جز “ قطع األعناق، وال قطع األرزاق“ لن ينسوا القول املأثور:

مور الكالم عن أن يقدم ألهلھ ما يحم��م، فال بّد من فعل مؤثر، �عيد األ 

 . “ إ�� مجار��ا الطبيعية، ويعيد ا�حقوق املغتصبة إ�� أهلها

ات�ح من �ان املقصود بال��ديد بفعل مؤثر �� رسالة لطارق عز�ز وز�ر 

ا�خارجية انذاك ا�� األم�ن العام ل�جامعة العر�ية الشاذ�� القلي�ي وورد ف��ا 

 ثالثة ا��امات:

لة إن حكومة الكو�ت قضية ا�حدود و�� صددها قالت الرسا -األول 

استغلت ا�شغال العراق، كما استغلت مبادئھ القومية األصيلة، ون�جھ 

 �� 
ً
النبيل �� التعامل مع األشقاء، و�� القضايا القومية، ل�ي تنفذ مخططا

تصعيد وت��ة الزحف التدر���،وامل��مج، باتجاه أرض العراق؛ فصارت تقيم 

لنفطية، واملزارع، ع�� أرض املنشآت العسكر�ة واملخافر، واملنشآت ا

ها تكفي، 
ّ
العراق. وقد سكتنا ع�� �ل ذلك، واكتفينا بالتلميح واإلشارات، عل

�� إطار مفاهيم األخّوة، ال�ي كنا �عتقد، أن ا�جميع يؤمنون ��ا. لكن تلك 

اإلجراءات، استمرت، بأساليب ماكرة، وإصرار يؤكد التعمد والتخطيط. 

، إ�� إبالغ ١٩٨٨�� أثناء مؤتمر قمة ا�جزائر، عام و�عد تحر�ر الفاو، بادرنا، 

ا�جانب الكو��ي برغبتنا الصادقة �� حل هذا املوضوع، �� إطار عالقات 

األخّوة واملص�حة القومية العليا. ولكننا وجدنا أنفسنا أمام حالة تث�� 

االستغراب الشديد. ف��غم أن املنطق، يف��ض أن يفرح اإلخوة الكو�تيون 

ادرة األخو�ة الكر�مة، من جانبنا، وأن �عملوا إلنجاز هذا املوضوع لهذه املب

�سرعة، الحظنا ال��دد والتباطؤ املتعمَدين، من جان��م، �� مواصلة 

املباحثات واالتصاالت، وإثارة �عقيدات مصطنعة، مع االستمرار �� 

التجاوز، وإقامة املنشآت، الب��ولية والعسكر�ة، واملخافر واملزارع، ع�� 
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األرا��ي العراقية. وقد ص��نا ع�� هذه التصرفات بدوا�� ا�حكمة وا�حلم. 

، لوال انتقال األمور إ�� مستوى 
ً
و�ان استعدادنا ملز�د من التحمل كب��ا

 السكوت عليھ
ً
 .“ خط��، لم �عد ممكنا

 اش��كت حكومة اإلمارات العر�ية املتحدة مع حكومة الكو�ت �� -الثا�ي

رة، إلغرا“ ق سوق النفط بمز�د من اإلنتاج، خارج حص��ما عملية مدبَّ

املقررة �� األو�ك، بم��رات واهية، ال �ستند إ�� أي أساس من املنطق أو 

العدالة أو اإلنصاف، و�ذرائع لم �شاركهما ف��ا أي من األشقاء، من الدول 

 
ً
رة، إ�� تدهور أسعار النفط تدهورا املنتجة. وقد أدت هذه السياسة املدبَّ

.
ً
فبعد التدهور، الذي حصل، قبل سنوات، �� السعر، من املعدالت  خط��ا

 لل��ميل الواحد، أدت  ٢٨، ٢٩، ٣٤العالية، ال�ي �ان قد بلغها، و�� 
ً
دوالرا

ي الكو�ت واإلمارات، إ�� ا��يار سعر ا�حّد األد�ى املتواضع، 
َ
تصرفات حكوم�

، وهو 
ً
 ل ١٨الذي تم االتفاق عليھ �� األو�ك، أخ��ا

ً
ل��ميل، إ�� ما ب�ن دوالرا

 لل��ميل. و�عملية حسابية �سيطة، يمكننا أن نقّدر مقدار  ١٣ـ  ١١
ً
دوالرا

: إن معدل إنتاج 
ً
ا�خسائر الباهظة، ال�ي �حقت بالدول املنتجة للنفط: أوال

مليون برميل، �� اليوم. وأن تدهور  ١٤الدول العر�ية من النفط، هو 

، أدى إ�� خسارة الدول العر�ية ١٩٩٠ـ  ١٩٨١األسعار، �� الف��ة الواقعة ب�ن 

 .“ مليار دوالر ٨٩مليار دوالر، �انت حصة العراق م��ا  ٥٠٠بحدود 

، وخاصة �� ظروف ١٩٨٠منذ عام “ والثالث �انت نصبت حكومة الكو�ت

ا�حرب، منشآت نفطية، ع�� ا�جزء ا�جنو�ي من حقل الرميلة العرا��، 

أ��ا �انت �غرق السوق  وصارت ��حب النفط منھ. و�ت�ح من ذلك،

 منھ هو النفط الذي �سرقھ من حقل 
ً
العاملية بالنفط، الذي �ان جزءا

�ن: مرة بإضعاف 
َ
الرميلة العرا��، و��ذا ت�حق الضرر املتعمد بالعراق، مرت

اقتصاده، وهو أحوج ما يكون فيھ إ�� العوائد، ومرة أخرى �سرقة ثروتھ. 

الكو�ت من حقل الرميلة فقط، وتبلغ قيمة النفط، الذي �حبتھ حكومة 

 لألسعار املتحققة، ب�ن 
ً
-١٩٨٠��ذه الطر�قة املنافية لعالقات األخّوة، وفقا
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. واالخطر مما ورد �� نص الرسالة با��ا اعت��ت “ ) مليون دوالر٢٤٠٠(١٩٩٠

مافعلتھ حكومتا الكو�ت واالمارات عدوانا ع�� العراق أما بالنسبة �حكومة 

ا ع�� العراق، هو اعتداء مزدوج. فمن ناحية، �عتدي الكو�ت، فإن اعتداءه

عليھ، وع�� حقوقھ، بالتجاوز ع�� أراضينا وحقولنا النفطية، وسرقة ثروتنا 

الوطنية؛ وإن مثل هذا التصرف، هو بمثابة عدوان عسكري. ومن ناحية 

أخرى، تتعمد حكومة الكو�ت تحقيق ا��يار �� االقتصاد العرا��، �� هذه 

�ي يتعرض ف��ا إ�� ال��ديد اإلم��يا�� الصهيو�ي، الشرس، وهو املرحلة، ال

 عدوان ال يقّل �� تأث��ه عن العدوان العسكري.
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 ؟ما صحة اإلتهامات الصدامية
اغراق السوق النفطية من قبل الكو�ت  :األ��ام األول 

 واالمارات

�ن يتب ١٩٨٩عند مراجعة جدول انتاج دول األو�ك مع ا�حصص املقررة عام 

أن الكو�ت واالمارات لم تكونا الدولت�ن الوحيدت�ن املتجاوزت�ن �حص��ما 

فقد تجاوزتھ السعودية، ليبيا، ونيج��يا كذلك. و�� حقيقة لم ترد �� 

مذكرة طارق عز�ز بل ع�� العكس فقد اظهر��م الرسالة وكأ��م �انوا 

من  �تمتضرر�ن من تلك السياسة ال مشارك�ن ف��ا. أما عن استفادة الكو 

تقليل قدرة العراق ع�� تصدير النفط كنتيجة ل�حرب برفعها النتاجها فلم 

 فعند مراجعتنا ل�جدول املرفق يتب�ن أن الكو�ت �� أثناء 
ً
يكن ذلك �حيحا

تلك الف��ة قلت قدر��ا ع�� تصدير النفط وقل دخلها جراء ذلك. النقطة 

أخذت تقلل اإلنتاج األخرى أن الكو�ت �عد ال��ديد العرا�� �� قمة �غداد 

ألف برميل ز�ادة عن  ٣٠٠كما يتب�ن �� ا�جدول فبعد أن �انت تصدر 

  ١٫٥حص��ا املقررة و�� 
ً
مليون برميل �� اليوم أخذت تقلل اإلنتاج تدر�جيا

مليون برميل أي أن تجاوزها  ١٫٦ ١٩٩٠ح�ى أصبح �� شهر حز�ران من عام 

أقل من تجاوز نيج��يا ألف برميل فقط و��  ١٠٠عن ا�حصة �ان بز�ادة 

 عن حص��ا املقررة.

كنتيجة للتحذير العرا�� �� قمة �غداد عقد اجتماع وزراء النفط �� جدة 

ضم العراق والكو�ت والسعودية واالمارات تم ف��ا االتفاق ع�� اإلل��ام 

وفيھ  ١٩٩٠تموز  ٢٧بتحديد ا�حصص. �عد ذلك عقد اجتماع أو�ك �� 

ية ال باألل��ام بتقليص حصص اإلنتاج فقط نجحت سياسة العراق ال��ديد

دوالرا. أي إن �انت هناك أي  ٢١ا��  ١٨بل �� ز�ادة سعر برميل النفط من 

مؤامرة حسب املفهوم العرا�� فقد استطاع التصدي لها. �عد الغزو ذكر 

العراق ع�� لسان الرئيس أن الكو�ت أعلنت أ��ا لن تل��م با�حصص سوى 
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 ر ذلك كما ذكر محمد مظفر األدهمي �� كتابھلف��ة ثالثة أشهر ومصد

هو تصر�ح وز�ر النفط الكو��ي ا�� جر�دة القبس “ الطر�ق ا�� حرب ا�خليج“

 .١٩٩٠تموز  ١٦الكو�تية بتأر�خ 

 ١٦�ان نص تصر�ح رشيد العم��ي وز�ر النفط الكو��ي �جر�دة القبس �� 

الكو�ت أن اتفاق جدة عن اإلل��ام با�حصص والذي شمل “ ١٩٩٠تموز 

والسعودية وقطر قد تضمن تأييد طلب الكو�ت برفع حص��ا من انتاج 

النفط ع�� أن يتم ذلك �� الر�ع الثالث من العام ا�حا�� �عد أن تتم 

السيطرة ع�� أسعار النفط و�تم امتصاص فائض املعروض �� األسواق 

العاملية. وأو�ح العم��ي أن ز�ادة حصة الكو�ت ستكون ضمن رفع أجما�� 

سقف األنتاج �� او�ك. وشدد العم��ي ع�� أن موافقة الكو�ت ع�� تأجيل 

 ٢٥بحث رفع حص��ا األنتاجية من املؤتمر الوزاري املقرر عقده بجنيف �� 

من الشهر ا�جاري ا�� أكتو�ر هو ت�حية جديدة تقدمها الكو�ت �� سبيل 

ء اعادة االستقرار السواق النفط وحماية ملصا�ح �افة الدول األعضا

 .“ بمنظمة األو�ك

 ،ح�ى لو قبلنا بالتفس�� العرا�� من أن الكو�ت لن تل��م با�حصص املقررة

رغم أن التصر�ح �ش�� ا�� أن قبول األطراف األخرى لقيام الكو�ت بز�ادة 

 ،فهذا التصر�ح ظهر للعلن قبل ال��ديد العرا�� للكو�ت ،حص��ا التصدير�ة

لكو�ت بقبولها ا�حصص املقررة ولم �شر األدهمي ا�� تصر�حات أخرى ل

وز�ادة اسعار النفط والذي تم اإلتفاق عل��ا �عد أن ظهر ال��ديد العرا�� 

للعلن. فاثناء ا�عقاد موتمر األو�ك سارع وز�ر النفط الكو��ي �� تصر�ح 

ا�� نفي أنباء أن بالده �عارض  ١٩٩٠تموز  ٢٦�جر�دة السياسة الكو�تية �� 

نفى وز�ر النفط الكو��ي الدكتور رشيد “ رد ف��از�ادة أسعار النفط حيث و 

العم��ي أنباء �حفية �انت قد ذكرت أن الكو�ت غ�� موافقة ع�� ز�ادة 

دوالرا لل��ميل. وقال الدكتور العم��ي �� تصر�ح  ٢٥أسعار الب��ول ا�� 

 ع�� ما وردتھ و�الة أنباء رو��� وهيئة األذاعة 
ً
لو�الة األنباء الكو�تية �عقيبا
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  ٢٥�يطانية �شأن عدم موافقة الكو�ت ع�� ز�ادة األسعار ا�� ال�
ً
دوالرا

والذي أ��يء تفس��ه بأنھ رفض للمق��ح العرا�� أن الكو�ت ع�� استعداد 

للنظر بجدية �� �افة اإلق��احات املقدمة من الدول األعضاء �� منظمة 

 .“ البلدان املصدرة للب��ول او�ك
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  أوبك نتائج

 ١٩٩٠ تموز  ٢٨ �� الكو�تية السياسة جر�دة ذكرت االو�ك مؤتمر  اءان�� �عد

 التفاقا ع�� أو�� �عقيب �� العم��ي  سالم رشيد الدكتور  النفط وز�ر  اعلن“

  ال��اما ا�جديد اإلنتاج وسقف باالسعار  ستل��م الكو�ت أن
ً
 انطال تاما

ً
 من قا

 با��ا تفاقيةاإل الكو��ي الوز�ر  ووصف. املنطقة دول  ب�ن ا�جما�� التضامن

 دا�جدي القيا��ي بالسعر  يتعلق فيما و�خاصة او�ك منظمة اتفاقات أهم

 .النفط ل��ميل

  او�ك مؤتمر  اليھ توصل ما �ان
ً
 والذي العراقية ال��ديد لسياسة نصرا

 كانذا العرا�� النفط وز�ر  لسان وع�� الكو�تية السياسة جر�دة ذكرتھ

 قاإلتفا العرا�� النفط ز�ر و  ا�جل�ي عصام السيد وصف“ :ا�جل�ي عصام

 ع�جمي واملنصفة املشروعة ا�حقوق  وضمن او�ك منظمة تماسك أعاد بأنھ

 راقيةالع األنباء و�الة ملراسل تصر�ح �� وقال. املنظمة �� األعضاء الدول 

 اتفاقية �� املنظمة ال��ا توصلت ال�ي أالتفاقية أن القول  يمكن أنھ

 لعب مكثفة ملناقشات نتيجة اءتج اإلتفاقية هذه أن واضاف. تار�خية

  دورا السعودية العر�ية واململكة العراق
ً
 وتحقيق نجاحها ضمان �� بارزا

. املنظمة �� األعضاء الدول  جميع ب�ن والتضامن التفاهم من جديد جو 

 دون  ومن باالجماع األعضاء الدول  اقر��ا ال�ي اإلتفاقية هذه أن واو�ح

 هدش الذي العاملية النفط سوق  ضعو  ملعا�جة حاسمة خطوة �عت��  تحفظ

 
ً
  تدهورا

ً
 أن وذكر . العام هذا من االول  النصف خالل األسعار  �� حادا

 نفطال سوق  أستقرار  ضمان باتجاه جديدة ملس��ة بداية �عت��  اإلتفاقية

 امليالع لالقتصاد ا�حيو�ة السلعة لهذه عادل لسعر  املنتجة الدول  وحصول 

“. 
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  الرافدين وسام

 :ل�حدود الكو�ت تجاوز  :ثا�يال اإل��ام 

، منھ قليلة أشهر   قبل الرافدين وسام األم��  منح اال��ام ذلك يناقض ما

 ا�جابر  األحمد جابر  األخ وقفة �انت: “الوسام منحھ مرسوم �� ورد حيث

 نفوسنا، �� خاصة م�انة ذات الشقيق، الكو�ت شعب ووقفة الصباح،

. يمالعظ نصرها جانب وإ�� األمة، لصا�ح الصراع، مجرى  �� أكيد تأث��  وذات

 �لل وصمدت الطامع�ن، املعتدين بوجھ و�سالة، بو�� الكو�ت، وقفت وقد

 �ا،هو�� أو  طبيع��ا عن الكو�ت تنس�خ أن خاللها، من أر�د، ال�ي الظروف،

 الكو�ت، واستمرت. القومي األمن ومستلزمات الواحدة، األمة مبادئ وعن

 لوال  ال�ي والسياسات، و�املبادئ لدها،بج ملتصقة ف��ا، األمل هو  كما

  العرب ألصبح ��ا، واالل��ام عل��ا التأكيد
ً
  .“ لها ير�ى حالة �� جميعا

 !شروط ال :صدام
  ذلك يناقض وما

ً
 وجهتھ سؤال عن صدام الرئيس اجابة �� ورد ما أيضا

 ذلك تتحمل ال  الكو�ت أن قال حيث ١٩٨٩ عام االوسط الشرق  �حيفة

  :ا�حوار �� جاء.ةقديم مش�لة ف�ي

 والسؤال بالذات، مم��ة للعراق سعد الشيخ ز�ارة العم��: �انت عثمان(

 ديةا�حدو  إش�االتھ أن�ى العراق أن �لهم، وليس الكو�تي�ن �عض يطرحھ

 مع ا�حدودية اش�االتھ ال��اء ومستعد لھ، املجاورة الدول  من الكث��  مع

 مع هذا يحصل ال  ملاذا ... با�حق ايران وقبلت السالم حل اذا ايران،

 “ الكو�ت؟

 نأل  اد�� األمر  يكون  الكو�ت مع الكو�ت؟ مع يكون  ال  ملاذا: صدام الرئيس

 أجنبية، دولة ايران .. ايران مع األمر  مقارنة يمكن وال  معها املشا�ل نحل
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 �� العراق ام�انات دعم �� مساهما��ا ولها وعر�ية شقيقة ف�ي الكو�ت أما

  .. املشا�ل نحل أن طبي�� فأمر  القتال،
ً
 ألخا ز�ارة منا اشارة سبقت واصال

 نبحث ألن مناسب الوضع أن �عتقد كنا الفاو  حررنا أن و�عد سعد،

 اءش ان مستمرون ونحن املوضوع، هذا �� و�حثنا ون��يھ، ا�حدود موضوع

  .نتيجة ا�� وسنصل هللا،

 كو�تية؟ أو  عراقية شروط هناك هل:العم�� عثمان

 وور��ا ورثناها مش�لة �� وانما. .. شروط هناك يسل:صدام الرئيس

 �� وال  سعد، أو  الصباح جابر  سياسة من حالة ليست إ��ا. .. الكو�تيون 

 وانما. .. املعاصر�ن من غ��هم أو  ابراهيم عزة أو  حس�ن، صدام سياسة من

 انحله أن فعلينا موروثة، حالة أ��ا قديم حال عن البلدان ورث��ا حالة ��

 ما وهذا .. الواحدة واملص�حة الواحد، الفر�ق و�روح األخو�ة، بالروحية

 .)للعراق سعد الشيخ ز�ارة عند البلدين ممثلو  أكده

 الواليات مع الكويت تآمر ..  اتهام : وثيقةاألولاملربر 

 ضد العراق: املتحدة
 ر�عةأ �عد العراق اودعها كو�تية وثيقة ا�� اإلشارة من البد البحث والكمال

 مع الكو�ت تآمر  تب�ن بأ��ا وصفها األمن مجلس لدى الغزو  من أشهر 

 – الدولة أمن إدارة أوراق ع�� م�جلة والوثيقة ضده املتحدة الواليات

 وزارة :ي�� كما نصها �ان ،٥٤٠/  س“ برقم و�� الكو�تية، الداخلية وزارة

 الشيخ سعادة وخاص للغاية سري  الدولة ألمن العامة اإلدارة الداخلية

 سموكم ألمر  تنفيذا الداخلية وز�ر  املوقر  الصباح السالم صباح مسال

 والعقيد قمنا فقد ،١٩٨٩/ أكتو�ر / ٢٢ بتار�خ معكم اجتماعنا أثناء الكر�م

 إ�� بز�ارة األحمدي، محافظة مباحث مدير /  شداد الهادي عبد ا�حق –
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 تكون  نأ ع�� األم���ي ا�جانب حرص األم��كية، املركز�ة املخابرات و�الة مقر 

 دول ل التعاون  مجلس �� األشقاء لدى ا�حساسية تث��  ال  ح�ى للغاية سر�ة

 أطلع. ١٩٨٩ نوفم��  ١٨ -١٢ من الف��ة خالل والعراق وإيران العر�ية ا�خليج

 – و�س�� وليم – القا��ي مع عليھ االتفاق تم ما أهم ع�� املوقر  سموكم

 صا�خا اجتما�� خالل لكوذ األم��كية، املركز�ة املخابرات و�الة عام مدير 

 .١٩٨٩ نوفم��  الثالثاء يوم بھ

 مسؤولة ن تكو  �ي اخ��ناها ال�ي العناصر  بتدر�ب األم���ي ا�جانب يتكفل - ١

 حالصبا السالم هللا العبد سعد الشيخ وسمو  البالد، أم��  سمو  حماية عن

 تاملخابرا و�الة مقر  �� والتأهيالت التدر�بات تتم بحيث هللا، حفظھ

  ١٢٨ بـ العدد حددنا وقد نفسها، �كيةاألم�
ً
 �عضهم من لالستفادة �خصا

  األم��ية، بالعائلة خاصة مهمات ��
ً
 العهد و�� سمو  خدمة وخصوصا

 داءأ لطر�قة رضاه عدم عن األم���ي ا�جانب أبلغنا املجال هذا و�� الكر�م،

 �حادث املفدى البالد أم��  سمو  �عرض عندما األم��ي  ا�حرس قوات

  .األثيم ءاالعتدا

 ب�ن تاملستو�ا �افة وع�� الز�ارات، تبادل ع�� األم���ي وا�جانب اتفقنا -٢

 إيران حول  املعلومات وتبادل املركز�ة املخابرات وو�الة الدولة أمن إدارة

  .والسياسية االجتماعية والبنية التسليح مجال �� والعراق

 ارةاإلد ��ي�لة النظر  إعادة �� للمساهمة الو�الة من بخ��اء االستعانة -٣

 االهتمام إعطاءها املفدى البالد أم��  سموّ  أمر  ال�ي الدولة ألمن العامة

 وضع جالم �� خ��ا��م من واالستفادة األم���ي، با�جانب لقائنا عند الكب�� 

 روفوظ ا�خليج، منطقة �� واملتغ��ات تتوافق للعمل جديدة اس��اتيجية

 �� العمل وظائف ومكننة الكمبيوتر  امنظ تطو�ر  خالل من الداخلية البالد

  .الدولة ألمن العامة اإلدارة
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 دلتبا مجال �� طلبنا لتلبية التام استعداده األم���ي ا�جانب أبدى -٤

 ول د و�عض البالد �� املتطرفة الشيعية ا�جماعات �شاط حول  املعلومات

 م�افحة بخصوص بإجراءاتنا و�س��  القا��ي أشاد وقد التعاون، مجلس

 خطوات اتخاذ �� الو�الة استعداد وأبدى إيران، من املدعومة تياراتال

 .ا�خليج منطقة �� التوتر  بؤر  إل��اء مش��كة

 االقتصادي الوضع من االستفادة أهمية ع�� األم���ي وا�جانب اتفقنا -٥

 عهام ا�حدود ترسيم ع�� للعمل حكومتھ ع�� للضغط العراق �� املتدهور 

 بةاملناس الضغط طرق  حول  بتصور  املركز�ة ملخابراتا و�الة زودتنا وقد ..

 ذهه تنسيق يكون  أن شرط ع�� و�ي��م بيننا الواسع التعاون  يبدأ بحيث

 .عال مستوى  ع�� الفعاليات

 من اتحاش�� يضمن بما إيران مع عالقاتنا ن��مج أن األم���ي ا�جانب يرى  -٦

  عل��ا والضغط جهة،
ً
 �ع� وال��ك��  ية،ثان جهة من اإلم�ان قدر  اقتصاديا

 أن األم���ان مع االتفاق ويسهل فعال، �ش�ل سور�ا مع تحالفها دعم

  ا�حديث الكو�ت تتحا��ى
ً
 ل��اع التأث��  وحصر  اإلعالم، �� إيران عن سلبا

 .العر�ية االجتماعات خالل من

 أن �عدو  البالد، �� املخدرات م�افحة أهمية ع�� األم���ي وا�جانب اتفقنا -٧

 املال رأس أن ع�� املركز�ة الو�الة �� املخدرات م�افحة اءخ��  أطلعنا

 لباكستانا من �ل �� املخدرات تجارة ترو�ج �� كب��  �ش�ل �ستخدم الكو��ي

 مستقبل ع�� سلبية آثار  لھ ستكون  التجارة هذه رواج وأن .. وإيران

 .الكو�ت

 يةعمل تنظيم لغرض خاصا هاتفا تصرفنا تحت األم���ي ا�جانب وضع -٨

 وهو  ،ورقية اتصاالت تتطلب ال  ال�ي واملعلومات اآلراء �� السريع التبادل

 بانتظار  ٠٠١/ ٢٠٢ – ٦٥٩ -٥٢٤٦/  ورقمھ و�س��  بالقا��ي خاص هاتف
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 اإلدارة عام مدير  التمنيات أطيب مع .. هللا حفظكم سموكم توج��ات

 .الفهد األحمد فهد العميد إمضاء الدولة ألمن العامة

 احتوتھ ما أن الكو��ي الرد �� وجاء الوثيقة �حة �تالكو  نفت بدورها

 ال�حة من أساس لها ليس ال�اذيب واختالق اف��اءات“ عن عبارة الرسالة

 .الوثيقة �حة بدورها املتحدة الواليات ونفت“

 ت��هاع ما“ العنكبوت لبيت ز�ارة“ كتابھ �� محارب عبدهللا الدكتور  واورد

 مز�فة الوثيقة أن ع�� دل ما

  تختلف وتقاليدها املسؤول�ن ب�ن التخاطب لغة أن -١
ً
  اختالفا

ً
 هذا عن كب��ا

 ز�ر و  مخاطبة هو  فيھ النظر  يلفت ما وابرز  ا�خطاب، �� ورد الذي املستعمل

 هذا أن اذ“ سموكم“ بتعب��  -ا�حاكمة االسرة أفراد من �ان وان- الداخلية

 .فقط العهد وو�� األم��  مخاطبة ع�� استعمالھ مقصور  التعب�� 

 �� �ستثمر  الكو�ت أموال أن يزعم حيث“ الكو�ت صورة �شو�ھ محاولة -٢

  ا�خارج �� املخدرات تجارة
ً
 ققتھح وما الكو�تية االستثمارات لصورة �شو��ا

 .الثمانينيات ��

 تب�ن يةاألم��ك املخابرات مدير  و�س��  وليم للقا��ي املد�� التليفون  رقم -٣

 يافرجين والية �� يقع و�س��  وليم ا��يالق مكتب أن اذ - �حيح غ��  أنھ

 ةبوالي خاص ا�خطاب �� املب�ن الرقم بينما ،)٧٠٣( ب يبدأ الكودي ورقمها

 ( ٢٠٢( ب الكودي رقمها يبدأ ال�ي واشنطن

  وذكر 
ً
 اسمها �شر  عدم طلبت أم��كية سيدة هددت“ التا�� ا�خ��  أيضا

 ��ها�سف ممثلة ةالعراقي ا�حكومة ع�� قضائية دعوى  باقامة أمنية السباب

 �اسالم� وتقو�ض سمع��ا ا�� اإلساءة ب��مة املشاط محمد/  واشنطن ��

 السيدة هاتف رقم �غداد حكومة وضعت أن �عد ال�خصية، وراح��ا وام��ا
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 �ل من هاتف رقم أن ف��ا وزعمت األعالم، رجال ع�� وزع��ا مزعومة وثيقة ��

 .س��و� وليام األم��كية ةاملركز� االستخبارات مدير  مكتب رقم هو  السيدة

  الكويت ثوار مساندة: الثاني املربر
 وا�خالف النفط أسعار  أزمة األول  يومھ �� املعلن الغزو  م��ر يكن لم 

 أن �عد �ان بل باسبوع�ن، قبلھ العلن ا�� فجأة ظهرت وال�ي ا�حدودي

 �� الثورة قيادة مجلس بيان حسب،“ الكو�ت بقارون االرض هللا خسف“

 �� القيادة العز�زة الكو�ت ابناء من االحرار “ ملناشدة ، ٢/٨/١٩٩٠ يوم

 التدخل نفسھ لھ �سول  من احتمال لدرء واملساندة الدعم لتقديم العراق

 �� املساعدة وناشدونا. ف��ا الثورة ومص��  الكو�ت شؤون �� ا�خارج من

 ةقياد مجلس قرر  ولقد.سوء الكو�ت ابناء يصيب ال  ل�ي االمن استتباب

 ��ع معها والتعاون  املؤقتة ا�حرة الكو�ت حكومة لطلب االستجابة ثورةال

 منوتض. “ بأنفسهم شؤو��م يقرروا ان الكو�ت البناء تارك�ن االساس هذا

  البيان
ً
 الا�ح �ستقر  حاملا سنن�حب“ فيھ ورد حيث لال��حاب استعدادا

 ةعبض ذلك يتعدى ال  وقد. ذلك املؤقتة ا�حرة الكو�ت حكومة منا وتطلب

 بيان حسب ف�انت الوهمية الثورة أسباب أما. “ اسابيع بضعة او  ايام

 ومطاردة السلطة، أزالم وفرض االنتخابات، تزو�ر “ املؤقتة ا�حكومة

 استطاع وعندما“ .“ ورزقها حر���ا �� ومحار���ا، الوطنية ال�خصيات

  يفرض أن الشعب
ً
 ب،االنو  ملجلس  انتخابات آخر  �� ا�حرة، إرادتھ من شيئا

 لطواس الذين الن����ن، الوطني�ن النواب من قو�ة، كتلة املجلس إ�� وجاءت

 ة،واملنحرف املشبوهة وسياساتھ، وفساده، النظام استبداد ع�� األضواء

 والدوائر  باملصا�ح ور�طها البالد، ثروات تبديد �� تصرفاتھ وع��

 اربواألق األبناء ع�� الغنائم توزيع و�� الصهيونية، وح�ى االستعمار�ة،

 �ن،املخلص أبنائھ وصوت الشعب، رأي الباغية السلطة تتحمل لم. واألزالم

۱۲۳۳ 
 



 فشلت وعندما. والوعيد ال��ديد أساليب إ�� فعمدت ا�حق، وقول 

 االس��تار  إ�� عمدت الشعب ممث�� صوت إس�ات �� هذه محاوال��ا

ت بالدستور،
ّ
 اإلرهاب من شاملة، حالة وفرضت النواب، مجلس وحل

 ل��با إ�� باإلضافة“ البيان واستمر . “ األرزاق وقطع ا�حر�ات، وكْبت والقمع

 بديدهاوت أعوا��م، وع�� بي��م، فيما غنائم وتوزيعها البالد، ل��وات العل�ي

 القھوأخ األ�ي، الكو�ت شعب سمعة إ�� أساءت ال�ي ونزوا��م، شهوا��م ��

 نم املليارات، اتمئ بل عشرات، أودعوا فقد األصيلة، واإلسالمية العر�ية

 ا�حاملص ببعض استثماراتنا ور�طوا األجنبية، البنوك �� البالد ثروات

  .“ الصهيونية بالدوائر  املرتبطة املشبوهة،

  أن األباة، الكو�ت أهل ع�� يخفى وال 
ً
 الباغية، الفئة هذه أفراد من عددا

 ر،جاب أحمد صباح أمثال من والفساد، التسلط نزعة �� بالغلو  عرفوا ممن

 قةاملنط �� بل فحسب، بالدنا �� ال  االستعمار، رجال أوثق ب�ن من �انوا

 خبيثة، بوسائل والدسائس، املؤامرات و�حوكون  معھ، ينسقون  �لها،

 تلك بھ قاموا ما وآخر . النبيلة وقضاياها العر�ية األّمة ضد ومبتكرة،

 قيقالش العراق ضد شر�ف، حر  كو��ي �ل قلب أدمت ال�ي اللئيمة، املؤامرة

 لوطنل الشرقية البوابة عن املر�ر  البطو�� الدفاع شرف تحمل الذي األ�ي،

 الت�حيات وقّدم العر�ي، ا�خليج دول  �ل وعن الكو�ت، وعن العر�ي،

. النشامى الكو�ت أبناء يا. والكرامة والِعرض األرض ع�� ل�حفاظ الغالية،

 يقبل أن كنيم ال  األ�ي، العر�ي الكو�ت شعب إن. ا�خاسئون  خ��ئ لقد

 يبَق  ولم .الز�ى السيل بلغ لقد. األعزاء الكو�ت أبناء يا. ا�خبيث التدب��  ��ذا

  شعبنا �عد ولم. من�ع ثمة القوس ��
ً
 �الب� من الدرجة هذه تحمل ع�� قادرا

 الب�� رفضت ال�ي الوطنية، القوى  إن. والتآمر وال��ييف والفساد

 االستعمار�ة بالدوائر، طاملرتب النظام وقاومت والفساد، واالستبداد

 ةا�حر  الشعب إرادة وع�� هللا، ع�� االت�ال و�عد قررت، قد والصهيونية،
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 ستبدامل بالنظام واإلطاحة املسؤولية، زمام �سلم قررت ا�خ��ين، وممثليھ

 جابر  عزل  �علن الشعب، باسم. األعزاء الكو�تيون  أ��ا. العميل الفاسد

 ما وحل مناص��م، من مرتزق��م، لو� سالم، عبدهللا وسعد جابر، أحمد

 قتة،املؤ  ا�حرة، الكو�ت حكومة �شكيل �علن كما. الوط�ي باملجلس �سمى

 البالد، �� والتنفيذية، التشريعية والصالحيات، املسؤوليات �ل تتو�� ال�ي

 تأم�ن عد� املؤقتة، ا�حرة، الكو�ت حكومة وستتو��. االنتقالية الف��ة خالل

 لس،مج النتخاب نز��ة، حرة انتخابات إقامة البالد، �� الضروري  االستقرار 

  .“ الدالب �� األساسية والقضايا ا�حكم، نظام تقر�ر  يتو�� الشعب، يمثل

 ت�� �ع“ اال�ي ورد فقد والعراق املؤقتة ا�حكومة ب�ن العالقة طبيعة عن أما

 ةالوطني ومسؤوليا��ا، واجبا��ا أو�� من املؤقتة، ا�حرة، الكو�ت حكومة

 الفاسد النظام أ�حقھ الذي والعدوان، األذى إصالح واألخالقية، القوميةو 

 ��ع امللمات، �� وظه��نا سندنا فُهم العراق؛ �� وإخواننا بأهلنا السابق

 م،مسؤوليا�� إزاء التصرف �� الشرفاء و�أمانة تجمعنا، ال�ي األخّوة أساس

 ع�� العز�ز، العراق مع والعالقة ا�حدود، مسألة معا�جة ع�� وسنعمل

 .“ العليا القومية املص�حة تتطلبھ ما ووفق بيننا، األخّوة قاعدة

 حكومة عن البحث 
 أبناء يا“ ففقرة صياغتھ �� ساهم قد صدام أن البيان صيغة من يبدو 

 ون ا�خاسئ وليخسأ“ عبارة تتضمن“ ا�خاسئون  خ��ئ لقد. النشامى الكو�ت

 يالذ الوقت ��. خطابتھ نم الغالبية ��ا يختم الرئيس �ان عبارة و��“

 تبحث العراق �� السلطة �انت املؤقتة ا�حكومة بأسم تصدر  البيانات �انت

 تبك البحث ذلك وعن. ا�حكومة لتلك اإلنضمام يقبلون  كو�تي�ن أفراد عن

 خاصأ� لثالثة الشاغل الشغل بات“ :�علم من آخر  ا�جن�االت �� ال��از  سعد

 ومةحك ا�� اإلنضمام يقبلون  و�تي�نك مواطن�ن عن البحث هو  األقل، ع��
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 طارق  :هم الثالثة أولئك و�ان ا�جمهوري ا�حرس آمرة تحت �عمل موقتة

 مع ا��جامهم عدم من الرغم وع��. ابراهيم وسبعاوي  �امل وحس�ن عز�ز 

  أن اال  بي��م، العالقات وجفاء البعض �عضهم
ً
 خر اآل  �سابق �ان م��م كال

 ارتضوا األ�خاص من مجموعة أسماء أعلن �� الرئيس رضا ع�� ل�حصول 

  .االنقالب حكومة ا�� اإلنضمام

 برملانية �خصيات أسماء ع�� اإلعالم وز�ر  بمساعدة عز�ز  طارق •

 يةالكو�ت ال�خصيات استدعاء �� ابراهيم سبعاوي  بدأ ح�ن �� واعالمية،

 ةالسفار  مب�ى �� أمامھ لتحضر  الكو�ت مدينة داخل منازلها الزمت ال�ي

 يكون  وقد. املنتظرة ا�حكومة لتشكيل ع�� دعواتھ وتجيب العراقية

،
ً
 �ش��  التعب��  ومتفاوتة متفرقة، عدة، مواقف وصف التوثيق ��دف مطلو�ا

 من قر�بة �حظة آخر  ا�� �انت �خصيات من رفض حالة ا�� جميعها

 عم الن�اع مسألة �� خاصة متعاطفة أو  عل��ا محسو�ة أو  العراقية القيادة

 ارةالسف طر�ق عن يبحثون  �انوا عراقي�ن وزراء أن املشاهد، تلك ومن.راناي

 الواحدة من املمتدة عشرة األثن�ي الساعات طوال الكو�ت �� العراقية

 
ً
  الواحدة ح�ى فجرا

ً
 األحمد فهد الشيخ عن آب من الثا�ي يوم من ظهرا

 وهم بديلة حكومة بتشكيل مفاتحتھ أمل ع�� الكو�ت، أم��  شقيق

 العمل مساندة �� ال�خ��ي تأر�خھ ع�� معتمدين استجابتھ عون يتوق

 نھأ أحد ببال يخطر  أن دون  الفلسطينية والقضية العراق وتأييد القومي

 حدأ �ان طاملا ال�ي العراقية القوات ضد السالح حام�� مقدمة �� سيكون 

 قتلوا الذين أوائل من سيكون  وانھ. ايران مع ا�حرب خالل مؤازر��ا

 الدكتور  أما. األم�� قصر  يقتحمون  �انوا عندما ا�حرس ودجن برصاص

 رفع الذي الكو�تية الطبية ا�جمعية رئيس الرشيد العز�ز  عبد عبدهللا

 ��ا استد�� فقد ايران مع ا�حرب خالل للعراق والسيا��ي املعنوي  بتأييده

 كيل�ش اليھ طلب الذي ابراهيم سبعاوي  ملقابلة العراقية السفارة مب�ى
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  فاعتذر  موقتة، و�تيةك حكومة
ً
 كنيم الذي فما ذلك ع�� وافق لو  أنھ قائال

 اتھحاج ليحمل امل�ان فغادر  قاسية �لمات سمع عندئذ... لوالدتھ يقولھ أن

 جرى  ح�ن ��. السعودية األرا��ي اتجاه �� ال�حراوي  الطر�ق و�قطع

 ��يكو  وشاعر  دبلوما��ي وهو  الرشيد العز�ز  عبد �عقوب السيد مع األتصال

  ف��ا و�قيم �غداد ع�� ي��دد ان�
ً
 يوم ف��ا وجوده وصادف الوقت، من �عضا

 �ر وز  من واستمع مؤقتة، حكومة �� ليشارك مفاتحتھ وتمت العملية، بدء

 وجودب �علم ال  أنھ فأجابھ الكو�ت ثورة عن مطول  حديث ا�� العرا�� األعالم

، قاعدالت قرر  ألنھ سيا��ي عمل بأي القيام عن واعتذر  الثورة، هذه
ً
 ��ائيا

 تالكو� ا�� �غادر  أن قبل اسابيع لبضعة �غداد قرب مزرعتھ �� واعتكف

 يدالس لقيھ الذي املص��  حول  �غداد �� ي��دد ما أن غ�� . السعودية ا�� ثم

 ١٩٨٨ سنة ح�ى الكو�ت �� البعث حزب تنظيم مسؤول الصا�ع فيصل

 مدينة �� ثومك ٢٦/٩/١٩٩٠ �� أعتقل فقد سواه من ماساو�ة أك��  ف�ان

 أن �عد ٢٧/١٢/١٩٩٠ يوم �غداد �� آخر  معتقل ا�� ينقل أن قبل البصرة

 �عض توسطت أن �عد معھ �انوا كو�تي�ن معتقل�ن بضعة سراح أطلق

 نأ واسع نطاق ع�� �غداد �� ويشاع لتحر�رهم، الفلسطينية القيادات

 �شكيل عن اعتذاره �عد حز�ي أمر  تنفيذ رفض ب��مة أعدم قد الصا�ع

 البصرةب معتقلھ �� ابراهيم سبعاوي  مع مقابلتھ أثر  موقتة كو�تية حكومة

 مما وغضبھ امتعاضھ عن الصا�ع فيھ ع��  مر�ر   حوار  بي��ما جرى  حيث

 و ل“ وقال العراقية السلطات مع التعاون  فكرة ورفضھ الكو�ت �� حصل

 من رزةمف بارسال الكتفيتم وحسب الصباح آل حكومة �غي��  تر�دون  كنتم

 الكو�ت ا�� ا�جنود من األلوف مئات الرسال مضطر�ن كنتم وملا لشرطةا

 العزلةب كو��ي واديب دبلوما��ي وهو  حس�ن أحمد عبدهللا السيد واكتفى. “

  موقتة حكومة �� للمشاركة اليھ وجهت ال�ي الدعوة ورد من�لھ ��
ً
 أنھ قائال

 مسامع ع�� رثةال�ا �لمة يردد وصار ... ال�ارثة ملعاينة حياتھ بقية سيتفرغ
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 يوسف بن ع�� السيد فرصة و�انت. معھ اللقاء حاول  أو  بھ اتصل من �ل

 وجوده �� الطلب هذا من التخلص �� األمة مرآة مجلة تحر�ر  رئيس الرومي

 بھ لالتصال ناجحة غ��  محاوالت جرت أن �عد ا�حدث خالل الكو�ت خارج

 تالكو� جامعة �� األستاذ املهي�ي محمد الدكتور  فوتح كما. ذاتھ لغرض

  أعتذر  أنھ غ��  املوقتة ا�حكومة �� للمشاركة
ً
 العرض ذلك قبول  عن أيضا

  .. السعودية ا�� وغادر 
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 نت�ا ال�ي الصباح سعاد الدكتورة مع لالتصال عراقيون  مسؤولون  وس��

 القوات دخول  �حظة من ساعة عشر�ن من أقل قبل العراق غادرت قد

 يةالعراق القيادة ضد حاسم موقف اعالنب ردت لك��ا الكو�ت، ا�� العراقية

 يةكو�ت �خصية آخر  �� و�انت ايران، مع ا�حرب خالل أيد��ا أن سبق ال�ي

 سيكون  ذلك أن �عرف أن غ��  من حس�ن صدام الرئيس التقت

 عبدالعز�ز  أحمد السيد مع لالتصال جرت مماثلة محاوالت وفشلت.األخ��

 سارعوا الذين السقاف حمدأ والسيد الصقر  عبدالعز�ز  والسيد السعدون 

 �جز  اسابيع بضعة و�عد...  العراق ا�� الكو�ت ضم ضد مواقفهم العالن

 بدع السيد هو  كب��ة قومية �خصية اقناع �� كب��  فلسطي�ي مسؤول

 .البديلة ا�حكومة لتشكيل العز�زالصقر 

ل بفش ،وشعر طارق عز�ز وسبعاوي ابراهيم ولطيف نصيف �ل من موقعھ

غ�� أن حس�ن �امل وجد �� فشل منافسيھ فرصة البتداع حل  ،محاوال��م

 منذ البداية ،آخر
ً
�عد أن قدم ع��  ،اذ �ان أسم عالء حس�ن ع�� مطروحا

 �� �لية  ١٩٨١أنھ متعاون مع السلطات العراقية منذ سنة 
ً
عندما �ان طالبا

 �� انتظار معرفة 
ً
األدارة واالقتصاد بجامعة �غداد، وظل أسمھ احتياطا

دود أفعال ال�خصيات السياسية واملدنية الكو�تية ال�ي رفضت بصورة ر 

لذلك طلب حس�ن �امل أحضار جميع الضباط الكو�تي�ن  ،مطلقة التعاون 

و�اشر �� توجيھ سؤال واحد ا�� .. الذين اسروا �� اليوم�ن األول�ن للعملية

 �� حكومة ثور�ة جديدة) :�ل م��م
ً
انت . و�.. (هل توافق أن تكون وز�را

ردود أفعال أولئك الضباط موزعة ب�ن الدهشة وعدم ادراك املقصود من 

و�عد ساعت�ن اختار حس�ن �امل ستة ضباط من حملة رتبة  ،ذلك الطلب

مالزم �� ح�ن أعاد األخر�ن ا�� عنابر األسر. عندها أبلغ �امل الرئيس صدام 

نقل أن لديھ حكومة جاهزة يرأسها عالء حس�ن ع��. وجرى ع�� الفور 

 وعباءة  -(األسرى 
ً
 عر�يا

ً
الوزراء) ا�� �غداد حيث اعطى �ل م��م لباسا

 لوجھ أمام صدام 
ً
جديدة ليجدوا أنفسهم فجأة والول مرة �� حيا��م وجها
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لقد �حك الرئيس  .. حس�ن الذي رحب ��م كوزراء �� حكومة وهمية

 وهو يقول لصهره: 
ً
 نفسأ��ا  .. نمنح عالء حس�ن رتبة عقيد-صدام كث��ا

 .. “ رتبة معمر القذا�� و�� تكفي لرجل يحكم بقعة مثل الكو�ت

�ان بيان مجلس قيادة الثورة وا�حكومة املؤقتة األول �ش�� ا�� أن وجود 

القوات العراقية �� الكو�ت هو مؤقت وا��ا ستن�حب �عد ذلك واكدت 

 حيث ورد �� بيان ١٩٩٠آب  ٣ع�� ذلك مرة أخرى �� بيا��ا الصادر �� يوم 

 إ�� ما جاء �� بيان املجلس، أمس، حول مهمة “ مجلس قيادة الثورة
ً
استنادا

قواتنا الباسلة، و�ناء ع�� التفاهم مع حكومة الكو�ت ا�حرة، املؤقتة، فقد 

وضعت خطة للمباشرة بالبدء �� ا��حاب هذه القوات، وفق جدول زم�ي، 

 من �عد غد، األحد، ا�خامس من أغسطس، ما لم يظهر 
ً
ما ��دد  اعتبارا

 من“ أمن الكو�ت أو العراق
ً
 واعالن اال��حاب حسب البيان لم يكن خوفا

 باملبادىءحيث “ ج�جعة“
ً
ردة الفعل العاملية �� ادانة الغزو وانما ال��اما

إننا �علن ونؤكد لشعبنا وأّمتنا العر�ية املجيدة، بأننا، �� هذا، ال “ ورد فيھ

أطلقت من هنا أو هناك، من  نقصد التجاوب مع ا�ج�جعة الفارغة، ال�ي

 يذكر. فنحن إنما نل��م بمبادئنا، 
ً
ِقبل املغرض�ن، والذين ال نقيم لهم وزنا

 لبيان 
ً
ونن�جم مع أنفسنا والواجب، الذي أدتھ قواتنا الباسلة، وفقا

مجلس قيادة الثورة، أمس. وإننا نحذر من أن أية جهة، مْهما �انت كب��ة أو 

�سّول لها نفسها التعرض للكو�ت أو للعراق،  صغ��ة، ومْهما �ان لو��ا،

وع�� نفس املنوال ورد �� “ ستجابھ بموقف حازم، يقطع يدها من الكتف

إ�� شعب الكو�ت العز�ز، وإ�� “ ١٩٩٠آب  ٣بيان ا�حكومة املؤقتة �� 

 الستقرار ا�حال، واستتباب األمن، و�عد 
ً
جماه�� األّمة العر�ية املجيدة. نظرا

دة العراق الشقيق، فقد اتفقنا معهم ع�� أن تبدأ قوا��م التنسيق مع قيا

ال�جاعة، ال�ي جاءت لنجدة أهلهم وإخوا��م املباشرة، باال��حاب، وفق 

 من األحد القادم، ا�خامس من أغسطس
ً
. “ جدول زم�ي، يبدأ اعتبارا

وكذلك �عد أن ش�لت السلطة �� �غداد ا�حكومة املؤقتة ورد �� برقية 
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 ٤االو�� للرئيس صدام عن أ��حاب القوات العراقية �� عالء حس�ن ع�� 

لقد أدت قوات النجدة العراقية مهم��ا بنبل عر�ي، �ستحق “ ١٩٩٠آب 

أسمى آيات التقدير، و�كفاءة معروفة عن رجال القادسية النشامى. وتم ـ 

و� ا�حمد ـ استتباب األمر للثورة، وا�حفاظ ع�� أرواح وممتل�ات 

يم�ن من إخواننا العرب، واملقيم�ن األجانب كذلك. وإن املواطن�ن، واملق

القرار الذي توصلنا إليھ، أمس، بالتنسيق مع حكومتكم املوقرة، بمباشرة 

 من يوم غد، ا�خامس من 
ً
قواتكم باال��حاب وفق جدول زم�ي، اعتبارا

أغسطس، لهو الدليل ع�� ثبات الثورة ونجاح مهم��ا املقدسة. إن حكومة 

ة، املؤقتة، قررت الدخول �� مفاوضات فور�ة مع حكومة الكو�ت ا�حر 

العراق الشقيق، ملعا�جة �ل املسائل املعلقة، و�� مقدمة ذلك مسألة 

ا�حدود، وغ��ها من املسائل األخرى، ال�ي نـأمل �� حلها، بما يؤكد أن 

الكو�ت والعراق مص�� واحد، وأن الكو�ت والعراق جزء من األّمة العر�ية 

 .“ املجيدة
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أعلن العراق أن قواتھ بدأت اال��حاب من  ١٩٩٠آب  ٥و�الفعل �� يوم 

آب عندما التقى الرئيس صداممع جوز�ف ولسن قنصل  ٦الكو�ت و�وم 

 ا�� أال��حاب �� جزء من 
ً
الواليات املتحدة األمر�كية وردت اشارة أيضا

ون تقولالرئيس صدام: كيف تقولون إنھ لم يحصل ا��حاب، ثم “ املحضر

 آخر، �عد ذلك؟ ولسون: أنا شاهدت ثالث قوافل من البصرة، وقد 
ً
شيئا

 واشنطن بذلك. الرئيس صدام: أخذت ثالثة أيام لقواتنا للدخول 
ُ

أبلغت

إ�� الكو�ت، و�النسبة لال��حاب، ال يمكن أن يتم بيوم واحد. وإن ا��حاب 

 ئغة ألحد، ولو القوات، �عتمد ع�� ا�جو الدو��، ولن ن��ك الكو�ت لقمة سا

قاتلنا الكون �لھ. ولو ازداد ال��ديد ع�� الكو�ت، سنضاعف القوات هناك. 

و�لما ال��ديد �ان بحجم مع�ن، �غ�� ا�حجم. وعندما ينت�ي ال��ديد، تن�حب 

�ل القوات، وال نر�د تحو�ل الكو�ت إ�� لبنان. وأعتقد أنھ ليس من 

ن��ك الكو�ت لألطراف املص�حة، أن ين�حب ا�جيش العرا�� �سرعة، وأن 

املتصارعة. ا�حكومة املؤقتة، استلمت نصائح بتشكيل ميليشيات مختلفة. 

ونحن ن�حناهم باالكتفاء با�جيش الشع�ي. وما يتعلق باألمر��ان 

املوجودين �� الكو�ت والعراق، اآلن، ممنوع السفر ل�جميع، عراقي�ن 

ا يتصرف هناك وأجانب، �� العراق والكو�ت. ومصادركم �علم، أن جيشن

بمنت�ى االنضباط تجاه األجانب، مع ذلك، حسب بيان ا�حكومة الكو�تية، 

 .“ ال�ي سمحت لهم السفر إ�� العراق؛ وهنا، األمن وا�ح ومؤّمن

ع�� األرجح أن رد الفعل العاملي بادانة الغزو وعدم تصديق رواية العراق 

�ان الدافع ، عن اندالع ثورة �� الكو�ت وعن ا��حاب القوات العراقية

ساعة من اعالن  ٢٤ساعة من اعال��ا و  ٤٨اللغاء ا�حكومة املؤقتة �عد 

تم ذلك �عد أن طلبت ا�حكومة نفسها حسب البيانات ، الكو�ت جمهور�ة

الرسمية عودة الفرع ا�� األصل ليتم تقديم م��ر جديد للغزو وهو حقوق 

آب  ٨املؤقتة �� العراق التار�خية �� الكو�ت. أعلن ذلك ببيان ل�حكومة 

 من إيماننا العميق الصادق بالوحدة، ومن أن “ ورد فيھ ١٩٩٠
ً
انطالقا
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املص�حة القومية العليا، �� فوق �ل اعتبار، ومن أْجل فلسط�ن ا�حبيبة، 

 رايات 
ً
 عندما ترتفع عاليا

ّ
والقدس الشر�ف، الذي لن �عود إ�� أهلھ، إال

القومية العليا، واألهداف  العرو�ة والوحدة، وعندما يتم �غليب املص�حة

القومية السامية، ع�� األنانية واملصا�ح الضيقة، من أْجل هذه األهداف 

النبيلة، ال�ي �حت من أْجلها قوافل الشهداء، �� أرض العرو�ة، و�ن�ف 

الدم العر�ي �� فلسط�ن ـ قررت حكومة الكو�ت ا�حرة، املؤقتة، أن تناشد 

النشامى، حراس البوابة الشرقية للوطن األهل �� العراق، رجال القادسية 

العر�ي، أ�حاب النخوة والشرف والكرم، قررت أن تناشدهم، و�� 

مقدم��م فارس العرب، وقائد مس����م، البطل الرئيس القائد، املهيب 

الركن صدام حس�ن، أن يوافقوا ع�� عودة األبناء إ�� عائل��م الكب��ة، ع�� 

الوطن األّم، وتحقيق الوحدة االندماجية  عودة الكو�ت إ�� العراق العظيم،

ال�املة، ب�ن الكو�ت والعراق. وليكون البطل صدام حس�ن قائدنا، وحادي 

، كرئيس �جمهور�ة العراق، مثلما هو رئيس ملجلس قيادة 
ً
مس��تنا جميعا

 .“ الثورة
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اعقب ذلك اعالن بيان من مجلس قيادة الثورة صدر �� نفس اليوم 

إشارة للمناشدة، الواردة �� بيان حكومة الكو�ت “ ھورد في ٨/٨/١٩٩٠

 إ�� التحول العظيم، الذي حصل �� حياة شعبنا، 
ً
ا�حرة، املؤقتة، واستنادا

�عد يوم النداء، وإ�� دوا�� املبادئ والِقيم واملعطيات، ال�ي جاء ��ا ذلك 

اليوم األغر، �� الثا�ي من آب من هذا الشهر، الذي باركھ هللا، بفاتحة 

 ملا آل إليھ ا�حال، �عد أن تزلزل ا
ً
نتصار العرب �� قادسي��م الثانية، ونظرا

كيان قارون، و�عد أن انخسفت بھ و�أعوانھ األرض، و�غية إضعاف أما�ي 

ا�خائب�ن واألشرار، من خارج وداخل الوطن العر�ي، ولوضع األمور �� 

حيح ع، لت�نصا��ا ال�حيح، بإعادة ا�جزء والفرع إ�� ال�ل واألصل واملنب

ما جار عليھ الدهر، وإلغاء الغ�ن وا�حيف، الذي �ان قد أصاب العراق �� 

صميم كيانھ، قْبل يوم النداء. فقد قرر مجلس قيادة الثورة، إعادة ا�جزء 

والفرع، إ�� ال�ل واألصل، بوحدة اندماجية �املة، أبدية، ال انفصام لها، 

ا �� أجزاء العراق األخرى، و�م�سود ف��ا نفس املفاهيم والِقيم، ال�ي �سود 

 وأجواء إقليمية
ً
 ومياها

ً
 وإ�سانا

ً
 .“ �عّزز وحدة العراق، أرضا

 مع “ ثورة الكو�ت“ �انت
ً
رواية يصعب تصديقها ح�ى ممن �ان متعاطفا

د �حمي“ املنازلة الك��ى وقائدها“ السلطة فلم يرد أي ذكر لها �� كتاب

لة وكذلك لم يتطرق لها محمد وعبد األم�� مع ،عبد ا�جبار محسن ،سعيد

 .“ الطر�ق ا�� حرب ا�خليج من موها�� ا�� الكو�ت“ مظفر األدهمي �� كتابھ

والغر�ب أن �عود الرئيس ويعرضها مرة أخرى كدافع لضم الكو�ت �� 

ح�ى �عد أن تب�ن  ٢٠٠٤محضر استجوابھ من قبل املحقق األمر��ي �� عام 

سوى أ�خاص أسرى وجودوا أنفسهم أن أفراد ا�حكومة املؤقتة لم يكونوا 

 �� �حظة من حيا��م وزراء �� حكومة وهمية.
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من جان��م روى الضباط الكو�تيون االسرى كيفية �شكيل ا�حكومة 

املؤقتة �عد ان��اء ا�حرب وعود��م ا�� الكو�ت أمام محكمة أمن الدولة 

الكو�تية حيث ورد �� شهادة الرائد مشعل سعد الهدب وز�ر ال�حة 

كنا حوا�� “ ما ي��،١٩٩٣و�شرت �� مجلة املجلة عام ، مة ووز�ر األس�انالعا

 ٤/٨/١٩٩٠ضباط كو�تي�ن أسرى من مختلف الرتب و�� صبيحة يوم  ٢١٠

 ١٠وقسمونا ا�� مجموعات تتكون �ل مجموعة من  ،كنا �� معتقل البصرة

وكنت �� مجموعة ليس ��ا أحد من ا�حكومة املؤقتة واخذونا ببث  ،ضباط

 ع�� مكتب  ،مب�ى أخر وممنوع أن نت�لم ا��
ً
 واحدا

ً
و�انوا يدخلوننا واحدا

و�ان الذي يخرج �� حالة ير�ى لها وقال �� واحد اذا  ،وال أدري ما بداخلھ

ادخلت أدي التحية ل�جالس ع�� املكتب. دخلت املكتب وسأل�ي ال�خص 

 
ً
 ا�جالس عن أسمي ووظيف�ي وعن أص�� وقال �� أنھ سوف �عين�ي وز�را

للدفاع. فقلت لھ أنا ال أر�د هذا املنصب وارغب �� العودة للكو�ت.، ترك�ي 

ملدة ر�ع ساعة ثم أدخلو�ي ا�� املدعو حس�ن �امل الوز�ر لدى النظام 

 العرا�� وكرر العرض ع�� وقال �� أنت وز�ر دفاع رضيت أم لم ترض

�غداد نحن  ���� يوم الثالثاء التا�� للغزو تم ترحيلنا ا“ ويستمر �� شهادتھ“

التسعة وسكنة �� بيت مقابل شارع أبو نؤاس وسكن مع فؤاد ووليد فقط 

��  ٣أو  ٢وذهبت ا�� املستشفى �سبب الك�� و�� يوم األر�عة نزلنا وكنا �ل 

سيارة اال عالء �ان �� سيارة لوحده وانا شاهدتھ �� السيارة لوحده وطلبوا 

لبس املال�س الشعبية الكو�تية م�ي أنا ووليد وفؤاد �� اليوم التا�� أن ن

وانزلونا واخذونا بالسيارات ملسافة ال اتذكرها ثم ادخلونا ا�� م�ان مظلم 

وغلقوا أنوار السيارات وساروا وراء سيارة واحدة مضيئة ثم انزلونا 

وادخلونا نحن الثمانية ا�� قاعة يجلس ف��ا املدعو طھ ياس�ن رمضان 

منا السالم ع�� املدعو طھ ياس�ن واملدعو عالء حس�ن ع�� الذي طلب 

�عد ذلك واثناء جلوسنا رأينا املصور�ن يدخلون القاعة “ “ فسلمنا عليھ

 ع�� وطلب م�ي أن أعرفھ بنف��ي 
ً
 مناديا

ً
وال أدري اال والطاغية صدام واقفا

 “ وفعلت وكذلك زمالئي واختلطت األمور من ك��ة الذين دخلوا مع صدام
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س�ن و�ي��ما طاولة ثم طھ ياس�ن رمضان ثم ثم جلس صدام بجوار عالء ح“

 أنھ عبد هللا املؤمن وانھ 
ً
جلسنا نحن وقد تحدث صدام عن نفسھ قائال

ينتسب ا�� الرسول ص�� هللا عليھ وسلم وا�� ع�� أبن أ�ي طالب واخذ 

�شتم الكو�ت ثم قال أننا دخلنا التار�خ من أوسع أبوابھ الننا اصبحنا وزراء 

وقف وقال خلينا نأخذ الصور التذ�ار�ة ودخل قاعة و�عد أن خلص حديثھ 

أك�� و�ان ��ا أعضاء الوزارة العراقية وطلب من عالء أن يجلس �ل واحد 

منا ب�ن وز�ر��ن عراقي�ن وال أعرف سبب ذلك وجلس عالء بجانب صدام 

الذي طلب منھ أن �عرف الوزراء بنا و�ان يقول األسم األول. ثم قام صدام 

ح وصعدنا معھ اللتقاط الصور التذ�ار�ة ثم صافحنا وصعد ا�� املسر 

 ثم رجعنا للبيت الذي كنا فيھ من قبل. وعن مهامھ �� 
ً
 واحدا

ً
واحدا

 لالس�ان وال�حة و�� “ ا�حكومة املؤقتة
ً
عينت �� ا�حكومة املؤقتة وز�را

. أما عن البيانات ال�ي �انت تصدر بأسم “ ا�حقيقة لم نمارس أي مهام

بل لم �علموا  ،أعضاؤها أ�عد ما يكونون عما يدور “ ف�ان ا�حكومة املؤقتة

بما �سب ال��م اال �عد عود��م. و�ان األجتماع الوحيد الذي عقد ل�حكومة 

عندما قام التلفز�ون  ،املؤقتة هو اجتماعهم �� �غداد مع صدام حس�ن

ولم يحدث أي اجتماع ل�حكومة  ،العرا�� بتصو�رهم وهم يصافحونھ

��ة وجودهم �� �غداد أو خارج �غداد ولكن بحكم وجودهم املؤقتة طوال ف

ومعيش��م �� م�ان واحد �ان أعضاء ا�حكومة املؤقتة يلتقون ولكن لعشاء 

عادي يتم فيھ ا�حديث حول موضوعات مختلفة م��ا سبل أحضار 

عائال��م. وهذا ما تحدث عنھ أفراد ا�حكومة املؤقتة واكدوه ملحكمة أمن 

أن ا�حكومة املؤقتة “ ة ماحصل لهم �عد ان��اء ا�حربالدولة.وتذكر املجل

 ع�� األقدام ع�� ا�حدود  ١٩٩١نيسان  ٢٧عادت ا�� الكو�ت بتأر�خ 
ً
س��ا

الكو�تية العراقية بينما وجد التاسع ضمن األسرى الذين وفدوا عن طر�ق 

. وقد كشفت التحقيقات أن ١٩٩١تموز  ٢٩الصليب االحمر الدو�� بتار�خ 

عة املذكور�ن بادروا فور وصولهم بتسليم أنفسهم ا�� هيئة الضباط التس

األستخبارات با�جيش الكو��ي. وقد سلم النظام العرا�� كال م��م مبلغ 
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خمس�ن ألف دوالر أمر��ي وهدايا أج��هم ع�� حملها واتفقت أقوالهم 

 أمام املحكمة العسكر�ة ع�� أ��م اسروا �� مواقعهم العسكر�ة 
ً
جميعا

وان �ل  ،من آب حيث تم نقلهم ا�� معسكر أعتقال أعد لهم صباح الثا�ي

ما�سب ال��م من أفعال وقتذاك ورددتھ أجهزة األعالم العراقية املضللة لم 

يكن باختيارهم بل �ان مجرد مسرحية هزلية أخرجها النظام العرا�� 

وقد أكرهوا ع�� القيام بادوار مصطنعة تحت صنوف م  ،لتضليل العالم

ادي واملعنوي مارس��ا عل��م القوات العراقية خالل أسرهم. األكراه امل

واضافوا �� أقوالهم أن سماح السلطات العراقية لهم بالعودة ا�� الوطن 

وحرصهم ع�� أن يحملوا معهم �� طر�ق عود��م مبالغ نقدية كب��ة لم يكونا 

اال محاولة خبيثة من النظام العرا�� الحاط��م بالش��ات والصاق ش��ة 

. �� ال��اية اصدرت املحكمة حكمها ب��اءة أعضاء ا�حكومة ما “ خيانة ��ما�

عدا رئيسها عالء حس�ن ع�� والذي عاد ا�� الكو�ت بأرادتھ �عد عدة 

سنوات من الغزو وقال أنھ �ان كغ��ه من أعضاء ا�حكومة املؤقتة قد أرغم 

 ع�� االنضام لها.

 املربر الثالث احلقوق التارخيية

�� جزء سابق �عد أن برر العراق الغزو بموآمرة نفطية ثم بثورة كما تطرقنا 

 أخر للغزو وهو حق  ،كو�تية طلبت مساندة القوات العراقية
ً
قدم م��را

العراق التار��� �� الكو�ت وتم ذلك �عد أن ضم العراق الكو�ت بقرار 

والذي تم�� عن �افة   ٨/٨/١٩٩٠بتار�خ  ٣١٣مجلس قيادة الثورة املرقم 

ات مجلس قيادة الثورة ل�حكم السابق بكون ديباجتھ �انت طو�لة من قرار 

 ورد �� ذلك القرار ، سبعة صفحات وهو أقرب لكونھ خطاب من قرار 

“ 
ً
إشارة للمناشدة، الواردة �� بيان حكومة الكو�ت ا�حرة، املؤقتة، واستنادا

 إ�� التحول العظيم، 

۱۲٤۹ 
 



 

إ�� دوا�� املبادئ والِقيم الذي حصل �� حياة شعبنا، �عد يوم النداء، و 

واملعطيات، ال�ي جاء ��ا ذلك اليوم األغر، �� الثا�ي من آب من هذا الشهر، 

 ملا آل 
ً
الذي باركھ هللا، بفاتحة انتصار العرب �� قادسي��م الثانية، ونظرا

إليھ ا�حال، �عد أن تزلزل كيان قارون، و�عد أن انخسفت بھ و�أعوانھ 

ي ا�خائب�ن واألشرار، من خارج وداخل الوطن األرض، و�غية إضعاف أما�

العر�ي، ولوضع األمور �� نصا��ا ال�حيح، بإعادة ا�جزء والفرع إ�� ال�ل 

واألصل واملنبع، لت�حيح ما جار عليھ الدهر، وإلغاء الغ�ن وا�حيف، الذي 

�ان قد أصاب العراق �� صميم كيانھ، قْبل يوم النداء. فقد قرر مجلس 

عادة ا�جزء والفرع، إ�� ال�ل واألصل، بوحدة اندماجية قيادة الثورة، إ

�املة، أبدية، ال انفصام لها، �سود ف��ا نفس املفاهيم والِقيم، ال�ي �سود 

 
ً
 ومياها

ً
 وإ�سانا

ً
�� أجزاء العراق األخرى، و�ما �عّزز وحدة العراق، أرضا

 . “ وأجواء إقليمية

لكو�ت فنشرت عدة كتب بدأ العراق �عد ذلك بحملة دعائية لت��ير ضم ا 

ية دراسة تار�خ :الهو�ة العراقية للكو�ت“ �عد اسابيع قليلة من الغزو م��ا
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 ،“ دراسة تار�خية لعودة الكو�ت ا�� العراق :��اية األنفصال“ ،“ واجتماعية

و�عث وز�ر ا�خارجية انذاك طارق عز�ز ا�� ا�جامعة “ الكو�ت عراقية“ و

قل من شهر�ن من الضم  استعرض ف��ا العر�ية رسالة أودعت ف��ا �عد أ

ا�حق التار��� للعراق �� الكو�ت، �عرضها هنا ثم ومن ثم نحاول التحقق 

 .من �حة ما ورد ف��ا من الناحية التار�خية
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أن العراق ككيان سيا��ي ومركز الك�� من دولة حقيقة “ ورد �� الرسالة

تار�خھ الطو�ل دولة معروفة منذ عدة آالف من السن�ن و�ان العراق طيلة 

 وأن القر�ة الصغ��ة .. بحر�ة اش��رت بأ��ا مركز للنشاط التجاري ال�خم

 ال�ي �شأت �� القرن�ن املاضي�ن ع�� ضفاف ا�خليج العر�ي وسميت ب

�انت “ املستعمرة الس�انية الصغ��ة“ و�� �سمية عراقية �ع�ي“ الكو�ت“

 خالل القرن التاسع عشر وا�� ماهو قبل اندالع ا
ً
�حرب العاملية األو�� تا�عا

للواء البصرة وجزًءا من العراق بموجب القوان�ن األدار�ة ال�ي سن��ا الدولة 

بتبليغ شيخ  ١٨٩٧العثمانية انذاك. وقد قام وا�� البصرة محسن باشا عام 

الكو�ت مبارك الصباح بقرار السلطان بتعيينھ قائممقاما لقضاء الكو�ت 

قتلھ الخو�ھ محمد وجراح بدفع من بر�طانيا التا�ع للواء البصرة �عد 

 لها 
ً
لوقوف األخ��ين بوجھ املخطط ال��يطا�ي الرامي ا�� جعل الكو�ت تا�عا

دفعت بر�طانيا شيخ الكو�ت مبارك  ١٨٩٩ور�طھ ��جلة نفوذها. و�� عام 

 
ً
الصباح ا�� توقيع أتفاقية سر�ة معها �حمايتھ بالرغم من أنھ �ان تا�عا

األمر الذي رفضھ  ،ية واليحق لھ توقيع اتفاقيات دوليةللدولة العثمان

ليعلن والءه  ١٩٠١فعاد مبارك الصباح �� عام  ،السلطان العثما�ي بقوة

فلقد  ،وتبعيتھ للدولة العثمانية. ولم تتوقف بر�طانيا عن محاوال��ا هذه

�انت بر�طانيا تؤسس قواعد �� مناطق متعددة من ا�خليج العر�ي لبسط 

ألستعمار�ة ع�� هذه املنطقة ال�ي تزايدت قيم��ا األس��اتيجية سيطر��ا ا

سواء من الناحية السياسية والعسكر�ة �� اطار املنافسة مع الدولة 

 مهما وملعرفة 
ً
 تجار�ا

ً
العثمانية أو من الناحية األقتصادية باعتبارها ممرا

ة �ولضمان مصا�ح األم��اطور  ،ال��يطاني�ن بما ف��ا من خز�ن نفطي هائل

ذها لذلك ركزت نفو  ،ال��يطانية عن طر�ق أضعاف �ل بلدان املنطقة املهمة

 مصطنعة كما فعلت �� ما �عد �� 
ً
�� الكو�ت ووضعت من جان��ا حدودا

وحليف��ا فر�سا أثناء ا�حرب العاملية األو�� حينما تقاسموا النفوذ وفق 

قة وهكذا أقتطعت جزءا من العراق بطر� ،١٩١٧معاهدة سايكس بيكو 

 الكب�� �س�انھ ،وهو البلد العر�ق بحضارتھ ،خبيثة اس��دفت حرمانھ
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ا�خليج  ع�� مياه ،ال�ي تمتع ��ا ع�� التار�خ ،مع اطاللة الطبيعية ،ومساحتھ

العر�ي. و��ذه الطر�قة األستعمار�ة واملصطنعة �شأ والول مرة �� التار�خ 

س طنعة ال أساو�حدود مص ،كيان بأسم الكو�ت تحت السيطرة ال��يطانية

لها ال �� التار�خ وال �� ا�جغرافيا. وقد رفضت الدولة العراقية منذ قيامها 

واستمرت ا�حكومات املتعاقبة  ،التسليم هذا الكيان املصطنع ١٩٢١عام 

وانصاف العراق  ،�� املطالبة بأعادة هذا ا�جزء املقتطع من العراق اليھ

 وتار�خيا و�ما يضمن مصا�حھ األقت
ً
صادية والتجار�ة و�وفر جغرافيا

ا�حماية الضرور�ة للدفاع عن أمنھ الوط�ي ع�� الرغم من العالقات 

الوثيقة ال�ي �انت تر�ط النظام العرا�� حينئذ ب��يطانيا. كما وقفت بر�طانيا 

بقوة أمام أي مشروع يقرب ب�ن أبناء الشعب الواحد �� العراق والكو�ت 

وع ايصال املاء من شط العرب حيث رفض مشر  ،و�جعلهم ع�� اتصال دائم

وا�شاء ميناء عرا�� �� مدينة الكو�ت وظلت هذه املشاريع تصطدم باملماطلة 

وراحت بر�طانيا  ،وح�ى أوائل الستينات ١٩٢٣والرفض ال��يطا�ي منذ عام 

�� ما �عد تضغط ع�� ا�حكومة العراقية للقبول باألمر الواقع وعندما 

ع�� اجراء  ١٩٣٢وزراء العراق عام أج��ت ا�حكومة ال��يطانية رئيس 

�� ضوء  ،م�اتبات مع املعتمد ال��يطا�ي �� �غداد حول وصف ا�حدود

مسودة األتفاقية املق��حة ب�ن ا�حكومت�ن العثمانية وال�ي لم توقع �سبب 

اندالع ا�حرب، رفض مجلس النواب العرا��، بأعتباره السلطة التشريعية 

امل�اتبات. وتصاعدت �� الثالثينات املصادقة ع�� تلك  ،وفق الدستور 

املطالبة الشعبية العراقية بأعادة الكو�ت ا�� العراق وتبنت ال�حافة 

الوطنية هذه املطاليب ودعم��ا بمقاالت ووثائق تار�خية توكد حتمية عودة 

الكو�ت ا�� العراق وقد أشار الوكيل السيا��ي ال��يطا�ي الكولونيل 

 ١٩٣٣�� املقيم ال��يطا�ي �� ا�خليج سنة ديكسون �� الكو�ت �� رسائلھ ا

 ا�� أ�عد أبناء الكو�ت عن وط��م العراق. 
ً
 من التقارب وداعيا

ً
ا�� ذلك محذرا

قام حاكم الكو�ت باستبدال األدارة العراقية لدائرة ال��يد  ١٩٤٠و�� عام 

استبدال منا�ج الدراسة  ١٩٤٥وتم �� عام  ،�� الكو�ت بأدارة بر�طانية

۱۲٥٤ 
 



لعراقية املطبقة �� مدارس الكو�ت بمنا�ج مصر�ة. و�ان امللك والتعليم ا

غازي ملك العراق الثا�ي من املتحمس�ن لضرورة وحدة الكو�ت مع العراق 

 ع�� ز�ارة الشيخ أحمد الصباح للعراق 
ً
وقد ابدى رغبتھ �� ز�ارة الكو�ت ردا

 ون أال أن بر�طانيا عملت ع�� عدم ��جيع الز�ارة وا�حيلولة د ١٩٣٢سنة 

أبلغ وز�ر خارجية  ١٩٣٨و�� نيسان  .وصول الكو�ت والعراق ا�� أي اتفاق

 العراق انذاك توفيق السو�دي سف�� بر�طانيا �� �غداد بي��سون بأن

 للواء  ١٩١٣األتفاق العثما�ي ال��يطا�ي لسنة “
ً
�ع��ف بالكو�ت قضاء تا�عا

لة ية ا�� الدو البصرة و�عد انتقال السيادة ع�� البصرة من الدولة العثمان

العراقية فال بد أن �شمل تلك السيادة الكو�ت كما نص عليھ اتفاق سنة 

يت . و�� الكو�ت لق“ وان العراق لم �ع��ف بأي �غي�� �� مركز الكو�ت ١٩١٣

 من األها�� 
ً
 كب��ا

ً
املطالبة الشعبية العراقية �عودة الكو�ت ا�� العراق تجاو�ا

لالنضمام ا�� العراق. فقدم  حيث �شط الشباب الكو��ي �� الدعوة

 ا�� ا�حكومة العراقية  ١٩٣٨مجموعة من احرار الكو�ت �� ايار 
ً
طلبا

يدعو��ا ا�� تحقيق أمان��م �� عودة الكو�ت ا�� العراق. و�ش�لت لهذا 

الغرض كتلة وطنية طالبت شيخ الكو�ت انذاك أحمد الصباح بوجوب 

. و�� أول جلسات�شكيل مجلس �شري�� يمثل احرار الكو�ت فوافق م
ً
ھ رغما

طالب أعضاوه �عودة الكو�ت ا�� العراق األمر الذي لم يرق  ١٩٣٨عام 

حل املجلس ومالحقة اعضائھ  ١٩٣٨�انون األول  ٢١�حاكمها فاعلن �� 

واعتقالهم واضطهادهم. ومع هذا استمر احرار الكو�ت �� املطالبة بالعودة 

يد من ال��قيات حيث طالبتھ ا�� العراق وقد ابرقوا ا�� امللك غازي العد

 بتدخل امللك غازي بما نصھ ١٩٣٩اذار  ٧احداها ال�ي اذ�عت �� �غداد �� 

. نحن �عيش ونموت تحت العلم .. .تار�خنا يؤ�د ضم الكو�ت ا�� العراق.. “

 . “ غازي ساعد اخوتك �� الكو�ت .. العرا��
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اذار  ١٠ت �� ووصل األمر ا�� اندالع انتفاضة عارمة نظمها شباب الكو�

استعمل ف��ا حاكم الكو�ت  ،ضد السلطة ا�حاكمة �� الكو�ت ١٩٣٩

السالح لتفر�قها والقى �عدد كب�� من املشارك�ن �� ال�جن. وقد حاول امللك 

غازي التدخل الطالق سراح املعتقل�ن وحذر شيخ الكو�ت بوجوب الكف 

لعراقية عن مالحقة احرار الكو�ت. وقد �عرض امللك غازي وا�حكومة ا

انذاك ا�� ضغوط بر�طانية شديدة للكف عن املطالبة العراقية بضم 

الكو�ت ولهذا الغرض التقى السف�� ال��يطا�ي �� �غداد بي��سون عدة مرات 

و�ش�ل سري مع امللك غازي قبيل وفاتھ للضغط عليھ �ي يكف عن 

سان ني ٥املطالبة بالكو�ت و�عد ف��ة قتل امللك غازي �� حادث غامض ليلة 

مما يثبت أن بر�طانيا �انت وراء مقتلھ وان تحمسھ لعودة الكو�ت  ١٩٣٩

ا�� العراق �ان أحد أسباب تصفيتھ. و�عد اغتيال امللك غازي سيطر ع�� 

ثم قامت ا�حرب العاملية الثانية  .أعوان بر�طانيا ع�� ا�حكم �� العراق

 ومتغ��ات �� العراق و�� امل
ً
نطقة م��ا وشهدت السنوات الالحقة أحداثا

 األمر الذي ،األسرائيلية والثورة �� مصر-اقامة اسرائيل وا�حرب العر�ية

أستغلھ املستعمر ال��يطا�ي �� ترك�� نفوذه �� الكو�ت وقطع صالتھ 

واثناء ز�ارة  ١٩٥٦اذار نيسان  ٩األ�سانية والسياسية مع العراق. و�� 
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ر األجتماع سلو�ن لو�د وز�ر ا�خارجية ال��يطا�ي ا�� �غداد �حضو 

األستشاري للمجلس الدائم مليثاق �غداد فاتحھ رئيس الوزراء نوري السعيد 

بمسألة انضمام الكو�ت ا�� أال تحاد العر�ي املزمع أ�شأوه فوعد �عرض 

وجاء الرد ع�� لسان السف��  ،املوضوع ع�� مجلس الوزراء ال��يطا�ي

 عدة ملنح الكو�ت. بأن بر�طانيا مست.. ال��يطا�ي �� �غداد ماي�ل رايت

جل . وال .. أما مسألة األنضمام لالتحاد فللكو�ت حر�ة األختيار  ،األستقالل

أن يضع العراق بر�طانيا أمام األمر الواقع أوفد نائب رئيس الوزراء انذاك 

حيث يقيم شيخ الكو�ت  ١٩٥٧توفيق السو�دي ا�� شتورة بلبنان �� نيسان 

ول ضرورة دخول الكو�ت �� عبدهللا السالم الصباح للتفاوض معھ ح

أال أن ذلك لم �سفر عن نتيجة أيجابية. و�� مطلع عام  ،األتحاد املرتقب

طرح نوري السعيد رئيس وزراء العراق ع�� حلف �غداد ضرورة ضم  ١٩٥٨

الكو�ت ا�� العراق وذلك �� اجتماع حضرتھ تركيا وايران و�اكستان 

خارجية أمر��ا بصفتھ و�ر�طانيا وحضره كذلك جون فوس�� داالس وز�ر 

 
ً
 ولم ينجح ذلك �سبب املوقف ال��يطا�ي املعارض.  .مراقبا
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أثار امللك  ،١٩٥٨شباط  ١٤و�عد قيام األتحاد العر�ي ب�ن العراق واالردن �� 

فيصل الثا�ي ورئيس الوزراء نوري السعيد ووز�ر خارجية األتحاد توفيق 

د وز�ر ا�خارجية السو�دي مسألة الوحدة مع الكو�ت مع سلو�ن لو�

. وعند ز�ارة شيخ الكو�ت  ،ال��يطا�ي
ً
أال أن االن�ل�� رفضوا ذلك أيضا

أثار معھ ملك العراق فيصل  ١٠/٥/١٩٥٨عبدهللا السالم الصباح �غداد �� 

الثا�ي ورئيس ا�حكومة نوري السعيد مسألة انضمام الكو�ت ا�� األتحاد 

ع ستش�� األن�ل�� ويستطلو�ان جواب شيخ الكو�ت بأنھ البد أن � ،العر�ي

قدمت حكومة األتحاد مذكرة سر�ة ا��  ١٩٥٨حز�ران  ٥رأ��م �� ذلك. و�� 

سفارة بر�طانيا �� �غداد عرضت ف��ا انضمام الكو�ت ا�� أالتحاد العر�ي 

 خاضعة لسيادة الدولة 
ً
ومما جاء �� املذكرة: أن الكو�ت �انت أرضا

 لوالية البصرة  ،العثمانية من الناحية القانونية الدولية
ً
و�انت قضاءا تا�عا

ولم تكن هذه السيادة موضع شك أو خالف سواء من قبل السلطات 

ح�ى وان ا�حكومة ال��يطانية قد اع��فت  ،املحلية الكو�تية أو ال��يطانية

تموز  ٢٩ال��يطانية املوقع عل��ا �� لندن �� -ضمنا بذلك �� األتفاقية ال��كية

السادسة حق شيخ الكو�ت بممارسة سلطاتھ  ال�ي تضمنت ماد��ا ١٩١٣

 لوالية البصرة.ونتيجة لذلك تولدت 
ً
األدار�ة بصفتھ قائممقما عثمانيا تا�عا

لدى ا�حكومة العراقية وحكومة األتحاد العر�ي قناعة بأن بر�طانيا �انت 

وراء وضع العراقيل بوجھ تحقيق هذا الهدف األمر الذي نجم عمھ توتر �� 

ال��يطانية ومضاعفة العراق ملساعيھ وضغوطھ ع��  -قيةالعالقات العرا

بر�طانيا حيث اعدت ا�حكومة العراقية مذكرة مدعمة بالوثائق وا�حجج 

و�ان مقررا �شر هذه املذكرة  ،حول ضرورة دخول الكو�ت �� األتحاد العر�ي

أال أن السف�� ال��يطا�ي طلب تأجيل �شر املذكرةوابلغ  ،١٩٥٨تموز  ١٢�� 

رجية األتحاد العر�ي توفيق السو�دي موافقة بر�طانيا املبدئية ع�� وز�ر خا

فكرة انضمام الكو�ت ا�� األتحاد العر�ي ع�� أن تدرس تفاصيل ذلك �� 

ما ب�ن رئيس الوزراء ووز�ر  ١٩٥٩تموز  ٢٤اجتماع �عقد �� لندن �� 

 ةا�خارجية �� األتحاد العر�ي من ناحية و��ن رئيس الوزراء ووز�ر ا�خارجي
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�� العراق  ١٩٥٨تموز  ١٤بيد أن قيام ثورة  ،ال��يطاني�ن من الناحية األخرى 

قررت بر�طانيا اعطاء هذا الكيان  ١٩٦١حال دون تحقيق ذلك. و�� عام 

فأعلن رئيس وزراء العراق انذاك �� “ األستقالل“ املصطنع ما اسمتھ ب

 اليتجزء منأن العراق �عت�� الكو�ت جزءا  .. �� مؤتمر �حا�� ٢٥/٦/١٩٦١

اقليمھ وأنھ ال �ع��ف باتفاق العالقة ا�خاصة ب�ن بر�طانيا والكو�ت الذي 

شيخ الكو�ت عبدهللا السالم الصباح مع املقيم  ١٩٦١حز�ران  ١٩وقعھ �� 

 السيا��ي ال��يطا�ي �� ا�خليج أم. ��. ميد. 

 

واثر هذا األعالن حشدت بر�طانيا قوا��ا العسكر�ة �� مواجهة العراق 

ماية صنيع��ا املسماة دولة الكو�ت. ولوال ا�خطأ الذي ارتكبھ هاشم �ح

جواد وز�ر خارجية العراق وقتذاك حيث غادر غاضبا اجتماع مجلس 

ا�� “ دولة الكو�ت“ ا�جامعة العر�ية الذي �ان ينظر بدخول ما سمي بـ

ا�جامعة مما أتاح الفرصة التخاذ قرار بضمها ا�� عضو�ة ا�جامعة �� 

. ليبقى هذا الكيان املصطنع خارج ا�جامعة و�التا�� خارج ٢٠/٧/١٩٦١

ألن قرار ضم عضو جديد ا�� ا�جامعة العر�ية يجب أن  ،املنظمات الدولية

 �� 
ً
يحظى بموافقة األعضاء باالجماع. وقد اصدرت ا�خارجية العراقية بيانا
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بقبول  ٣٥-١٧٧٧اعت��ت فيھ قرار ا�جامعة العر�ية املرقم  ١٩٦١تموز  ٢١

 مليثاق ا�جامعة الذي 
ً
 صر�حا

ً
 �� ا�جامعة العر�ية ان��ا�ا

ً
الكو�ت عضوا

 وأنھ يؤمن بأن الكو�ت  ،�ستلزم األجماع
ً
وان العراق �عت�� هذا القرار باطال

جزء اليتجزأ من العراق وأنھ �س�� ا�� اس��داد هذا ا�جزء ب�ل الطرق 

اولة أك�� من محاملشروعة. وقد فشلت حكومة النظام السابق �� الكو�ت �� 

. ١٩٦٣وح�ى اواخر عام  ١٩٦١لالنضمام ا�� منظمة األمم املتحدة ب�ن عام 

 �� العراق ب�ن تموز 
ً
 ١٩٥٨و�عد سقوط النظام السيا��ي الذي �ان قائما

زار رئيس وزراء حكومة الكو�ت السابقة  ١٩٦٣و�� ��اية عام  ١٩٦٣وشباط 

صدر بيان مش��ك و  ،�غداد �� ظل ظروف سياسية مضطر�ة �� العراق

غ�� أن املجلس الوط�ي لقيادة الثورة كأع��  ،١٩٣٢استند ا�� م�اتبات عام 

لم يصادق  ١٩٦٣سلطة �شريعية �� العراق و�موجب الدستور املؤقت لعام 

 ع�� البيان املذكور. 
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و�ت�ح من هذا العرض التار��� أن �ل ا�حكومات ال�ي �عاقبت ع�� العراق 

 با
ً
قتطاع هذا ا�جزء من أرضھ ولم توقع ع�� معاهدة حدود لم تقتنع أبدا

بينھ و��ن الكيان املصطنع الذي أقيم فيھ ولم يصدر أي قانون دستوري �� 

العراق يصف هذه ا�حدود. و�ان هذا هو الوضع القائم عندما قامت ثورة 

وقد حرصت حكومة الثورة و�توجيھ من السيد  ١٩٦٨تموز لعام  ٣٠-١٧

ع�� الوصول ا�� �سو�ة لهذه املش�لة يتوفر ف��ا قدر  الرئيس صدام حس�ن

 من 
ً
معقول من ا�حقوق التار�خية للعراق و�زال ف��ا جزء وأن �ان محدودا

ا�حيف الذي �حق بھ منذ بداية هذا القرن. وخالل عقد السبعينات �ان 

العراق هو الذي يبادر �� ا�حديث مع ح�ام الكو�ت السابق�ن من أجل 

التسو�ة ولكن ح�ام الكو�ت السابق�ن و�ت�جيع من ايجاد مثل هذه 

حلفا��م من القوى األجنبية �انوا يصرون ع�� أن يقبل العراق األجراءات 

 ١٩٧٢وقد قام وز�ر خارجية العراق عامي  ،ال�ي فرضها املستعمر ال��يطا�ي

بز�ارات ملدينة الكو�ت لبحث هذا املوضوع كما قام وز�ر الداخلية  ١٩٧٣و 

 ،وش�لت عدة �جان ١٦/٥/١٩٧٨دينة الكو�ت لنفس الغرض �� بز�ارة مل

دون الوصول ا�� نتيجة. وقد طو�ت صفحة البحث �� هذه املسألة �سبب 

�شوء ا�حرب ب�ن ايران والعراق و�عد تحر�ر الفاو مباشرة واثناء حضورنا 
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بادرت بابالغ وز�ر خارجية النظام السابق  ١٩٨٨مؤتمر قمة ا�جزائر �� ايار 

لكو�ت برغبتنا الصادقة �� هل هذا املوضوع أال اننا استغر�نا من أن �� ا

النظام السابق لم يتجاوب مع هذه الرغبة �سرعة ولم يرد علينا ح�ى بداية 

عندما زار العراق وز�ر خارجية النظام السابق وتم األتفاق  ١٩٨٨شهر تموز 

ب ادثات �سبع�� تناول املوضوع من قبل وز�ري ا�خارجية. وقد تأخرت املح

األيرانية وا�شغا�� ف��ا فقرر السيد الرئيس ايفاد -بدء املباحثات العراقية

�حث  ٦/١٢/١٩٨٨نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ا�� مدينة الكو�ت �� 

النظام السابق ع�� معاودة بحث املوضوع وتم األتفاق ع�� أن يتناولھ 

 عهد النظام السابق السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة من جانبنا وو��

 ع�� ز�ارة  ٦/٢/١٩٨٩من جانبھ. و�عد ف��ة زار سعد العبدهللا العراق �� 
ً
ردا

 للنظر 
ً
السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وظهر بأنھ لم يكن مستعدا

�� مطاليب العراق املشروعة ح�ى �� حدها األد�ى املتواضع. و�� 

شؤون ا�خارجية �� النظام قام سعود العصيمي وز�ر الدولة لل ٢٧/٣/١٩٨٩

 تأجيل البحث �� املسألة. واثناء ز�ارة 
ً
السابق بز�ارة لبغداد طلب ف��ا رسميا

اق��ح عليھ السيد الرئيس صدام  ١٩٨٩شيخ الكو�ت لبغداد �� شهر أيلول 

حس�ن مرة أخرى استئناف البحث �� مسألة ا�حدود وتم األتفاق ع�� 

س الوزراء الدكتور سعدون حمادي متا�عة املوضوع ب�ن السيد نائب رئي

 قام الدكتور سعدون حمادي بز�ارة  .ووز�ر خارجية النظام السابق
ً
وفعال

ولم يرد وز�ر خارجية  ،لبحث املوضوع ١٩/١١/١٩٨٩ملدينة الكو�ت �� 

. ومن ا�جدير بالذكر ١٩٩٠النظام السابق ع�� تلك الز�ارة ح�ى شهر شباط 

غلوا �ل الف��ة ال�ي بقيت ف��ا هذه هنا أن ح�ام الكو�ت السابق�ن است

املسألة معلقة كما استغلوا ا�شغال العراق بمشا�لھ الداخلية وشؤون 

 ،واخرها ا�حرب ب�ن العراق وايران ال�ي أستمرت ثما�ي سنوات ،املنطقة

استغلوها للزحف باتجاه الشمال واقامة مخافر ومنشأت عسكر�ة ومزارع 

 �انت نقطة العبور ا�� البصرة من مث ١٩٦٣ففي عام  .. ومنشأت نفطية
ً
ال

مدينة الكو�ت �� املطالع و�انت جوازات السفر ال�ي تصدرها ا�حكومة 
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الكو�تية السابقة تختم هناك للمغادرة ولكن هذه النقطة زحفت أك�� من 

 بأتجاه الشمال لتثبيت أمر واقع ع�� العراق الذي ا�شغل 
ً
سبع�ن كيلوم��ا

 .“ غلھ الداخلية ومشا�ل املنطقةطيلة الف��ة املذكورة بمشا

�عد هذا العرض لوجهة النظر العراقية سنحاول التحقق من �حة ما ورد 

 :�� الرسالة

 :�سمية الكو�ت -١

 عن �سمية الكو�ت ومن“ تار�خ الكو�ت“ ذكر عبد العز�ز الرشيد �� كتابھ

 ف��ا“ أسسها؟
ً
ه قيل بنا ،سميت بذلك األسم �سبة ا�� حصن �ان موجودا

لصكة بن عريعر زعيم ب�ي خالد وقد أقام فيھ أحد عبيده واتخذه  محمد

 للزاد والذخ��ة وما يحتاج اليھ
ً
 أو املر��  ،مستودعا

ً
فاذا أراد الغزو شماال

 من ذلك ا�حصن تزود بما ير�د وانھ وهبھ آلل الصباح ومن �ان معهم 
ً
قر�با

ة أبن وقيل أسسھ آل الصباح أنفسهم �عد هب ،عندما نزلوا تلك األرض

�انت الكو�ت قبل نزول آل الصباح ف��ا  .عريعر لهم ما حولھ من األرض

 فق��ة ال�سك��ا اال لفيف من العشائر التا�عة البن عريعر
ً
من  واول  .أرضا

، فالكو�ت 
ً
شد ف��ا البيوت ا�حجر�ة هم آل الصباح الذين اتخذوها مقرا

ي د باالمر والن�حينئذ لم يحكمها أجن�ي عن القوم الذين أسسوها ولم ينفر 

 “ ف��ا أحد سواهم.

ووردت إشارة ا�� أسم الكو�ت �� وصف مرت��ى بن علوان وهو رحالة 

ودون رحلتھ �� مخطوطة موجودة ��  ١٧٠٩دمشقي ذهب ا�� ا�حج عام 

بصرة فال ،مكتبة برل�ن، �عد عودتھ ا�� بالده عن طر�ق األحساء فالكو�ت

ا�� أن وصلت “ ��ى بن علوانفقال مرت ،ودخل الكو�ت ووصفها ،فالشام

واسعة الرحاب  ،�� اليوم ا�خامس ا�� ا�حسا فأذا �� بلدة عظيمة البناء

ع�ن املجم -ا�حسا أي أهل-و�� ألفاظهم “ و�� موضع أخر يقول “ كث��ة املياه
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خرج فالن من  ،عل��ا أن �سموا املدينة ( الدروازة)، وداخل البلد الكوت

 “ ودخل فالن ا�� الكوت ،الكوت

 

 يقال لها الكو�ت بالتصغ�� .. “ ثم يقول 
ً
�ا بلد ألبأس �« و��».دخلنا بلدا

نا حج و�ان مع ،�شابھ ا�حسا إال أ��ا دو��ا ولكن �عمار��ا وأبراجها �شا��ها

ومن الكو�ت  ،من أهل البصرة فرق عنا من هناك ع�� درب يقال لھ ا�جهراء

 
ً
 ألن مينت (ميناء)  إ�� البصرة أر�عة أيام و�� املركب (البحري) يوما

ً
واحدا

وأما الفاكهة والبطيخ وغ�� ذلك من اللوازم يأ�ي  ،البحر ع�� كتف الكو�ت

 
ً
من البصرة �� �ل يوم �� املركب أل��ا أس�لة (ميناء) البحر أقمنا ��ا يوما
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وليلت�ن وتوجهنا ع�� بركة هللا اتجاه النجف األشرف ��ار األحد عشري 

 ،وهذه الكو�ت املذكورة اسمها القر�ن ،(ا�حادي عشر) الشهر املذكور 

ومشينا قبل وصولنا إل��ا ع�� كنار (شاطيء) البحر ثالثة أيام واملركب ع�� 

ير وهذه البلدة يأت��ا سا ،مسايرتنا واملينة ع�� حدود البلدة من غ�� فاصلة

ا�حبوب من البحر حنطة وغ��ها ألن أرضها التقبل الزراعة ح�ى ماف��ا ��يء 

 (أي أنھ الينبت �� أرضها أي نوع من ال�جر)من النخيل 
ً
 ،والغ�� �جر أصال

 .“ ... وأسعارها أرخص من ا�حسا لك��ة الدفع من البصرة وغ��ها

 أخر ألصل أسم الكو�ت
ً
فقد فسر  ،هذه املخطوطة قد تقدم تفس��ا

 التسمية األب ا�ستاس ماري الكرم�� ع�� أ��ا تصغ�� ألسم الكوت ال�ي �ع�ي

ت البي ،وما جاوره من البلدان �� بالد العرب وفارس ،ب العراق�� لغة جنو “

 .“ الذي يب�ى ع�� شا�لة القلعة ح�ى �سهل الدفاع عنھ

�ا بلد ألبأس �« و��»ولكن مرت��ى بن علوان يقول أن الكو�ت بالتصغ�� 

ل ذلك وقال قب“ �شابھ ا�حسا إال أ��ا دو��ا ولكن �عمار��ا وأبراجها �شا��ها

ودخل فالن  ،خرج فالن من الكوت ،مون داخل البلد الكوت�س“ عن ا�حسا

. وكأن الكو�ت صغرت أل��ا أصغر من كوت ا�حسا وليست “ ا�� الكوت

 
ً
 اذا علمنا أن هناك اكواتا

ً
لتسمية الكو�ت عالقة بأكوات العراق خصوصا

 ،عراقية أصغر من الكو�ت نفسها ككوت األفرنج�ن وكوت الز�ن وكوت بندر

 بل احتفظت باالسم الذي ،يطلق عل��ا ما أطلق ع�� الكو�تولم تصغر ولم 

و�بدو أ��م لم �عتادوا  ،اعتاد أن يطلقھ العراقيون ع�� أمثال هذه املواضع

أما الكو�ت فأل��ا �شبھ كوت ا�حسا �عمار��ا  ،تصغ�� مثل هذا اللفظ

ليدل ذلك التصغ�� ع�� عالقة  ،وابراجها و�� أصغر م��ا فقد صغر اسمها

 ويش�� ا�� أن أصل التسمية من ،��ة واملقار�ة بي��ا و��ن كوت ا�حسااملشا

 شرق ا�جز�رة العر�ية ال من العراق.
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 عن مقتل محمد واخيھ ا�جراح ع�� يدي مبارك -٢

بدفع من بر�طانيا لوقوف “ ورد �� الرسالة أن محمد واخيھ ا�جراح قتال

 لها ور�األخ��ين بوجھ املخطط ال��يطا�ي الرامي ا�� جعل الكو 
ً
طھ �ت تا�عا

 و�تتار�خ الك“ . �� ح�ن ذكر عبد العز�ز الرشيد �� كتابھ“ ��جلة نفوذها

 إن م�خص أسباب مصرع محمد وجراح ع�� يدي شقيقهم مبارك �انت“

 �ان ذا نفس عالية طموحة ا�� الع�� وذا مطامع ي�ل  -احدهما “
ً
أن مبار�ا

 ا�� املعامع وا�حرو  ،الطرف دون غاي��ا
ً
ب ف�ان ال يمل من الغزو مياال

و�صرف �� هذا السبيل ما يملكھ  ،والقتال واليرغب أال �� الطعن والضرب

ومن هنا �انا �عاكسانھ  ،من قوة ومال. أما أخواه املرحومان ف�انا بضد ذلك

 ويعرقالن مسعاه �لما وجدا فرصة.
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اليد قا�عادهما ملبارك وتقر���ما للشيخ يوسف آل ابراهيم والقاء م -ثان��ما 

األمور اليھ ح�ى ليخيل للباحث عن ا�حكم �� الكو�ت اذ ذاك أن ا�حكم 

 أجن�ي ع��ما ليس لھ من األمر ��يء.  ،ليوسف ال لهما
ً
 وان مبار�ا

تضييقهما املا�� عليھ ورفض حواالتھ فيما �سد بھ عوزه و�ق��ي  -ثال��ما

دها ئحاجتھ ح�ى �� مصار�فھ البيتية. وح�ى �� غزوتھ ال�ي يكون هو قا

 .“ بنفسھ

 :طبيعة العالقة ما ب�ن الكو�ت وما ب�ن العثماني�ن -٣

تجاهلت الرسالة كغ��ها من املصادر العراقية تار�خ الكو�ت السيا��ي 

السابق ملحاولة العثماني�ن ضمها الم��اطور���م �� القرن التاسع عشر، 

�عود ا��  تفالتار�خ السيا��ي املوثق للكو� ،فتغافلت عن ف��ة �شو��ا االو��

وهو تار�خ بداية حكم الشيخ صباح بن جابر موسس أمارة  ١٧٥٢عام 

وهو الذي قام ببناء األسوار حول القر�ة الصغ��ة ال�ي �ان عدد  .الكو�ت

استمر حكم الشيخ صباح  .ال يتجاوز األر�عة األف �سمة ،انذاك ،س�ا��ا

حكم سنة  وجاء من �عده ابنھ الشيخ مبارك الذي ،األول مدة ست سنوات

 
ً
أخوه الشيخ عبدهللا بن  ١٧٥٦ليخلفھ �عد ذلك �� عام  ،واحدة تقر�با

ليخلفھ ابنھ  ١٨١٤الذي استمر حكمھ خمس�ن سنة وتو�� �� عام  ،الصباح

ومن  ،١٨٦٦ -١٨٥٩و�عده ابنھ الشيخ صباح الثا�ي  ١٨٥٩-١٨١٤جابر األول 

خان محمد ومن �عده الشي .١٨٩٢-١٨٦٦ثم ابنھ الشيخ عبدهللا الثا�ي 

وجراح أبناء الشيخ صباح الثا�ي ومن �عدهما الشيخ مبارك بن صباح 

١٩١٥ - ١٨٩٦. 

�عد التجاهل لنشأة الكو�ت وكو��ا  آمارة أو كيان مستقل �شأ قبل محاولة 

العثماني�ن السيطرة عل��ا ورد �� الرسالة ر�ما أهم ما �� ا�حجج العراقية 

 لوالية البصرة زمن  عن عراقية الكو�ت وهو أن الكو�ت �انت
ً
قضاء تا�عا
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 ،العثماني�ن و�ما أن البصرة جزء من العراق فالكو�ت جزء من العراق

وهذه حجة �ستخدمها أوساط عراقية واسعة �عتقد �عراقية الكو�ت وهو 

 .منطق عبد الكر�م قاسم عندما حاول ضم الكو�ت

 �انت الكو�ت قضاء تا�ع للبصرة
ً
القة يعة العوما طب ،والسؤال هنا هل فعال

 ؟مع العثماني�ن

عند مراجعة ملصادر تار�خية عديدة يت�ح أن الكو�ت عكس ماتدعيھ 

 وال يمكن ا�جزم 
ً
املصادر العراقية لم تكن عالق��ا بالبصرة وا�حة تماما

 لها، فاهتمام العثماني�ن ��ا ابتدا �عد أن بدأ 
ً
بأ��ا �انت مجرد قضاء تا�عا

اع ما فابتدأ صر  ،سيطرة ع�� ا�خليج العر�ياألهتمام ال��يطا�ي بمحاولة ال

ب�ن األثن�ن للسيطرة عل��ا و�ان ع�� ح�ام الكو�ت �� تلك الف��ة محاولة 

اقامة عالقة متوازنة ما ب�ن األثن�ن ل�حفاظ ع�� ا�حكم قبل أن يميلوا �� 

ال��اية ا�� ال��يطاني�ن �عد أن ضعفت الدولة العثمانية يت�ح ذلك 

قراءة عدة مصادرففي كتاب رحلة �� ارجاء آشور  األستنتاج من خالل

هناك �ل “ وقال �� كتابھ ١٨١٦لل�اتب بوكنجهام الذي زار ا�خليج سنة 

 ع�� 
ً
االسس وامل��رات ال�ي تؤكد أن الكو�تي�ن قد حافظوا دائما

و�حافظون ح�ى أالن ع�� ع�� سمع��م وم�ان��م باعتبارهم أك��  ،استقاللهم

 ل�حر�ةس�ان دول ا�خليج ومدن
ً
وورد �� تقر�ر مدحت “ ھ �جاعة وتطلعا

  ٦٠تبعد الكو�ت عن البصرة “ قولھ ١٨٧٢باشا الذي كتب سنة 
ً
 بحر�ا

ً
ميال

دار  ٦٠٠٠و�� �ائنة ع�� الساحل بالقرب من نجد واهلها مسلمون وف��ا 

واراد نامق باشا ا�حاقها بالبصرة فأ�ى أهلها ذلك  ،ولم تكن تا�عة �حكومة

 .“ وا�خضوع ل�حكومات ،عدم األذعان للت�اليفأل��م �عودوا 

و�قول لور�مر عن حادثة انتقال الو�الة ال��يطانية من البصرة ا�� الكو�ت 

و�ستطيع أن �ستنتج من “ ا�� أ��ا �ش�� ا�� عدم خضوعها الرادة البصرة

 ت�جأ اليھ الو�الة ال�ي أ��حبت من العراق ال���ي أن 
ً
اختيار الكو�ت مقرا
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 -رغم �ل ما يقال -و�اي حال من األحوال  ١٧٩٣تكن �� سنة الكو�ت لم 

 .“ تا�عة ل��كيا

 ،أن االدعاءات ال��كية مجرد وهم وخيال“ وورد �� أحدى الوثائق ال��يطانية

فال سيطرة للسلطان ع�� الكو�ت، اذ قيام ا�ح�ام القادر�ن ع�� حماية 

 أنفسهم، واذامدينة تركية مقابل ثمن يدفع لهم �ع�ي تمك��م من حماية 

�انوا يقدمون للسلطان األح��ام مثل بقية املسلم�ن فليس مع�ى هذا 

أن مطالب تركيا ع�� مدى السن�ن لم تود ��ا أال  ،وقوعهم تحت سيطرتھ

ا�� الغاء صفقات األرا��ي ال�ي اش��اها الشيخ من العراق بحجة أنھ ليس 

 وال يحمل ا�جنسية ال��كية، فكيف يكون 
ً
 تركيا

ً
 قائمقام من قبلمواطنا

 .“ تركيا وهو غ�� تر�ي �� نظرهم

وكذلك �جل كمبال مجموعة ا�حقائق ال�ي أعتمد عل��ا �� التوصل ا�� 

حماية شيوخ  :ضعف ادعاء العثماني�ن بكون الكو�ت تا�عة لهم و��

عدم وجود حاميات عثمانية  ،الكو�ت للثائر�ن ع�� السلطات العثمانية

عدم أداء ح�ام الكو�ت ألية ال��امات  ،وقت ع�� األرا��ي الكو�تية �� أي

 ولظروف طارئة
ً
ر األم ،مالية للسلطات العثمانية أال لف��ات قص��ة جدا

 فقد �انت الدولة  ،الذي يمك��ا معھ تجالها
ً
بل أن العكس �ان �حيحا

العثمانية �� ال�ي تدفع رواتب سنو�ة لشيوخ الكو�ت مقابل حماية شط 

��. أما رفع الراية العثمانية فلم ير فيھ كمبال العرب بناء ع�� ترتيب مح

فاالمر لم يكن أك�� من مظهر مظاهر األح��ام  ،صورة من من صورة التبعية

 .“ الدي�ي لدولة ا�خالفة األسالمية

 �� كتاب
ً
عن عالقة الكو�ت “ الكو�ت تواجهھ األطماع“ وورد أيضا

 ،رتباط الكو�ت ��اوقد ترددت مزاعم الدولة العثمانية عن ا“ بالعثماني�ن

 ع�� خيال دفعهم ا�� هذا الظن 
ً
وان هذه البالد جزء من ممتل�ا��ا اعتمادا

اذ من املعروف أن الدولة العثمانية لم تتخط ا�حدود ال�ي وردت �� 
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ا�خرائط ولم تدخل جيوشها الكو�ت ولم تخضع البالد لألدارة العثمانية �� 

ا صورة ثابتة ومستمرة لم توثر ف��و�انت تدار بواسطة أهلها ب،يوم من األيام

أحالم العثماني�ن �� السيطرة والغلبة. والف��ة الوحيدة ال�ي وطئت ف��ا قدم 

جندي تر�ي ارضا كو�تية �انت عندما دفعت تركيا �عدد محدود من ا�جنود 

 ،ولكن هذا الوجود جو�ھ باع��اض الكو�ت ١٩٠٢ا�� أرض بو�يان �� سنة 

 اذ سرعان ما عادوا ادراجهم وقو�ل بالتحدي ولم �غنمو 
ً
ا من وجودهم شيئا

أن مبارك الصباح مع�ن بصفة قائمقام من قبل  :من أتوا. وقال العثمانيون 

 ملن سبقھ 
ً
 ع�� الكو�ت خلفا

ً
الدولة والواقع أنھ نصب نفسھ بنفسھ أم��ا

ولم يطمع �� يوم من  ،من ا�ح�ام من أسرتھ و�ا�عھ أهل الكو�ت ع�� ذلك

وليست هناك أوراق كو�تية  ،ذا اللقب ولم �سم نفسھ بھاأليام بمثل ه

 بلقب قائمقام. يقول 
ً
متداولة داخل البالد تحمل أسم الشيخ مبارك مقرونا

�ان الشيخ مبارك يقول أنھ ومن قبلھ أبوه وجده رفعوا العلم  :لور�مر

 لالسالم، ال تبعية ل��كيا
ً
يرى الكو�تيون أن “ املوجود عليھ الهالل رمزا

ة العثمانية دولة أسالمية ك��ى تمثل املسلم�ن ع�� نطاق واسع ولها الدول

 �انت تلك الدولة ع�� خالف ،األح��ام و�جب أن تبذل املساعدة ح�ن تطل��ا

ذلك ال ترغب أال �� طي هذا البلد الصغ�� تحت جناح��ا والسيطرة عليھ 

 .“ وهو األمر الذي لم �ستطع اليھ

 ١٨٩٩عن معاهدة عام  -ا

دفعت بر�طانيا  ١٨٩٩�� عام “ � رسالة طارق عز�ز عن هذه املعاهدةورد �

شيخ الكو�ت مبارك الصباح ا�� توقيع أتفاقية سر�ة معها �حمايتھ بالرغم 

 للدولة العثمانية واليحق لھ توقيع اتفاقيات دولية
ً
األمر  ،من أنھ �ان تا�عا

 ١٩٠١ام فعاد مبارك الصباح �� ع ،الذي رفضھ السلطان العثما�ي بقوة

 . “ ليعلن والءه وتبعيتھ للدولة العثمانية
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�سم هللا �عا�� شأنھ. إن الغاية من تحر�ر “ �ان نص املعاهدة السر�ة

االتفاقية املشرفة هو أتمام التعهد واالتفاق ب�ن الليفانت كولونيل مالكولم 

جون ميد املقيم السيا��ي لصاحبة ا�جاللة بالنيابة عن ا�حكومة 

كطرف أول و��ن الشيخ مبارك ابن صباح شيخ الكو�ت طرف  ال��يطانية

ثا�ي بأن الشيخ مبارك ابن صباح ب�امل حر�تھ يرغب أن يرتبط و�لزم وارثيھ 

وخلفھ �� ا�حكم بأن ال �ستقبل أي وكيل أو ممثل ألي سلطة أو حكومة �� 

الكو�ت أو�� أي م�ان أخر من حدود مقاطعتھ بدون املوافقة املسبقة 

وهو باإلضافة إ�� ذلك يلزم نفسھ ووارثيھ وخلفھ ��  .ال��يطانيةل�حكومة 

ا�حكم بأن ال يتنازل أو بيع أو يؤجر أو يرهن أو �عطي لالستغالل ال غرض 

�ان أي جزء من مقاطعتھ ألي حكومة أو رعايا أي سلطة بدون املوافقة 

 السابقة لهذه األغراض من حكومة صاحبة ا�جاللة.

جزء من املقاطعة التا�عة للشيخ املذكور مبارك ابن وهذا ا�جزء يمتد ألي 

 .الشيخ صباح ال�ي قد تقع اآلن �� حوزة رعايا أي حكومة أخري 

ورمز للصداقة ع�� توقيع هذه االتفاقية القانونية املشرفة ب�ن اللفتانت 

كولونيل مالكولم جون ميد املقيم السيا��ي لصاحبة ا�جاللة �� ا�خليج 

ك بن الشيخ صباح. بقوم الطرف األول بالنيابة عن الفار��ي والشيخ مبار 

ا�حكومة ال��يطانية والطرف الثا�ي بالنيابة عن نفسھ ووارثية وحلفائھ 

بالتوقيع ع�� هذه االتفاقية بحضور الشهود �� اليوم العاشر من رمضان 

 “ م. ١٨٩٩املوافق الثالث والعشر�ن من �انون الثا�ي  ١٣١٦سنة 

شيخ الكو�ت لتوقيع هذه األتفاقية م��ا للرد ع�� �ان هناك عدة دوافع ل

التحالفات االقليمية ال�ي اعت��ها موجهة ضده كتحالف الشيخ جاسم آل 

ثا�ي أم�� قطر مع ابن رشيد ووصول قوات ابن رشيد ع�� مقر�ة من حدود 

وال��ديد العثما�ي للكو�ت حيث قامت الدولة العثمانية باحتالل  ، الكو�ت

م املدافع وال�ي تقع داخل ا�حدود الكو�تية هذا باإلضافة منطقة مطر�ھ وأ
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إ�� احتاللها �جزر تا�عة للكو�ت و�� جز�رة ور�ة و�يان وجزء من أم قصر 

 .واقامة مراكز عسكر�ة عل��ا

 ١٨٩٩عندما علمت الدولة العثمانية باالتفاقية السر�ة ال�ي عقدت عام 

رة شد قوا��ا �� والية البصب�ن الشيخ مبارك وا�حكومة ال��يطانية قامت بح

ال�ي يحكمها آنذاك حمدي باشا املعروف عنھ تأييده لضم الكو�ت لوالية 

البصرة مما أدى ا�� قيام ال��يطان�ن بإرسال سفن حر�ية إ�� الكو�ت 

�حماي��ا واالحتجاج لدي الدولة العثمانية ع�� مثل هذا اإلجراء حيث 

 .جراءتراجعت الدولة العثمانية عن مثل هذا األ 

�عد أن “ العراق ا�جمهوري“ يرد خدوري ع�� ا�حجج العراقية �� كتابھ

ب�ن الدولة العثمانية  ١٩١٣ووثيقة  ١٨٩٩�ستعرض املوقف من أتفاقية 

 والبد عند التحليل األخ�� 
ً
و�ر�طانيا ال�ي اع��فت ف��ا باالتفاقية األو�� قائال

اذا استعيض ع��ا  من اعتبار هذه األتفاقات جميعها خارجة عن املوضوع

تخلت تركيا بموج��ا عن جميع سياد��ا ع��  ،بمعاهدات ص�ح �عد ا�حرب

األرا��ي ال�ي س�خت �عد ا�حرب العاملية األو��. وقد تخلت تركيا �� معاهدة 

عن جميع حقوقها  ١٩٢٣وتكرر ذلك �� معاهدة لوزان  ١٩٢٠سيفر 

 لها خارج
ً
ا�حدود ال�ي نصت  وسياد��ا ع�� جميع األرا��ي ال�ي �انت مل�ا

والف العراق دولة من ثالث واليات س�خت عن  .عل��ا هاتان املعاهدتان

تركيا �� املوصل و�غداد والبصرة. غ�� أن الكو�ت لم تكن ضمن والية 

ذلك ألن تركيا �انت قد منحت السلطة ال�ي استولت  ،البصرة �ش�ل وا�ح

ن الدول الوراثة فأنھ ع�� الكو�ت حق السيادة ال�املة. وملا �ان العراق م

اليجوز لھ أن يطالب بحق السيادة ع�� أرض لم تتنازل تركيا اليھ ع��ا. 

ولذلك لم يكن �� مقدور عبدالكر�م قاسم أن ي��ر طلبھ باالستناد ا�� 

القانون.، وظلت مطالبتھ بالكو�ت ت��اوح ب�ن اعتبارات قانونية واخرى 

 . “ تار�خية وسياسية
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 ١٩١٣عن معاهدة  -ب

أبلغ وز�ر  ١٩٣٨�� نيسان “ و�انت ١٩١٣دت �� الرسالة اشارة ا�� معاهدة ور 

خارجية العراق انذاك توفيق السو�دي سف�� بر�طانيا �� �غداد بي��سون 

  ١٩١٣األتفاق العثما�ي ال��يطا�ي لسنة “ بأن
ً
�ع��ف بالكو�ت قضاء تا�عا

 عثمانية ا��للواء البصرة و�عد انتقال السيادة ع�� البصرة من الدولة ال

الدولة العراقية فال بد أن �شمل تلك السيادة الكو�ت كما نص عليھ اتفاق 

 .“ وان العراق لم �ع��ف بأي �غي�� �� مركز الكو�ت ١٩١٣سنة 

عند قراءة بنود االتفاقية يت�ح أن أن ما ورد �� الرسالة �ان غ�� �حيح 

تقل وال قضاء مسف�ي وان �عت�� الكو�ت خاضعة للعثماني�ن لك��ا �عت��ها 

ترتبط بالبصرة كما أن شيخ الكو�ت يورث ا�حكم الوالده وحددت األتفاقية 

 نص األتفاقية �ان ،حدود الكو�ت

من هذه  ٧-و ٥مقاطعة الكو�ت كما �� محددة �� املادت�ن  :املادة األو��“ 

 �� االم��اطور�ة العثمانية.
ً
 األتفاقية �ش�ل قضاء مستقال

الكو�ت أن يرفع كما �ان يفعل �� املا��ي العلم  لشيخ :املادة الثانية

العثما�ي باالضافة ا�� �لمة الكو�ت تكتب ع�� أحد أر�ان العلم اذا أراد 

ولھ أن يمارس أدارة مستقلة �� املنطقة االقليمية املحددة باملادة  ،ذلك

وتمتنع ا�حكومة االم��اطور�ة العثمانية عن  .ا�خامسة من هذه األتفاقية

�� شوون الكو�ت بما �� ذلك مسألة الوراثة ومن أي عمل اداري أي تدخل 

وكذلك أي احتالل أو عمل عسكري �� املقاطعات ال�ي تنتمي ا��  ،أخر

الكو�ت. و�� حالة خلو مقعد األمارة �ع�ن ا�حكومة األم��اطور�ة العثمانية 

بمقت��ى فرمان شاها�ي قائم مقام ليخلف الشيخ الراحل وللباب العا�� 

 بقصد حماية مصا�ح ورعايا مختلف أن ي
ً
فوض لدى شيخ الكو�ت مبعوثا

 مقاطعات األم��اطور�ة.
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�ع��ف ا�حكومة األم��اطور�ة العثمانية بحيو�ة األتفاقات  :املادة الثالثة 

 شيخ الكو�ت مع حكومة صاحب ا�جاللة ال��يطانية 
ً
ال�ي عقدها سابقا

من ف��اير  ٢٨-و ١٩٠٠من مايو  ٢٤و��  ١٨٩٩من يناير  ٢٣واملورخة �� 

 بنصوصها امل�حقة ��ذه األتفاقية.  ١٩٠٤

املادة ا�خامسة استقالل شيخ الكو�ت يمكن ممارستھ �� املقاطعات 

ز��� وخور ال ،املحددة وال�ي تكون شبھ دائرة تتوسطها دائرة مدينة الكو�ت

وهذا ا�خط مشار اليھ باللون  ،�� ا�حد الشما�� والقر�ن �� ا�حد ا�جنو�ي

األحمر ع�� ا�خر�طة امل�حقة ��ذه األتفاقية وجزائر ور�ة و�و�يان ومس�ان 

باالضافة ا�� ا�جزر املجاورة واملياه  ،وفيل�ا وعوهة وك�� وقاروه وام املرادم

  .. ال�ي تحتو��ا هذه املنطقة

القبائل ال�ي تقع داخل ا�حدود املتفق عل��ا �� املادة  :املادة السادسة

ا ع�� أ��ا داخلة �� تبعية شيخ الكو�ت الذي يقوم التالية �ع��ف ��

بتحصيل الز�اة كما �ان يفعل ذلك �� املا��ي ولھ أن يمارس ا�حقوق 

وال يجوز �حكومة  ،األدار�ة ال�ي يتمتع ��ا بصفتھ قائم مقام عثما�ي

األم��اطور�ة العثمانية أن تمارس �� هذه املناطق أي عمل اداري مستقل 

تمتنع عن اقامة حاميات أو القيام بأي عمل  وان ،عن شيخ الكو�ت

عسكري مهما �ان نوعھ دون التفاهم قبال مع حكومة صاحب ا�جاللة 

 ال��يطانية. 

 :حدود املقاطعة املشار ال��ا �� املادة السابقة تحدد �اال�ي :املادة السا�عة

خط ا�حدود يبدأ ع�� الساحل عند مصب خور الز��� �� الشمال الغر�ي 

 جنوب أم قصر سفوان وجبل سنام و�مثل الطر�قة ت��ك لوالية ويع�� ت
ً
ماما

وما أن يصل هذا ا�خط ا�� الباطن ح�ى يتبعھ  ،البصرة هذه املحالت وآبارها

�� اتجاه ا�جنوب الغر�ي ا�� حفر الباطن الذي يبقى ناحية الكو�ت ومن 

 آبار الص
ً
اه فهذه النقطة يتجھ ا�خط املذكور نحو ا�جنوب الشر�� تار�ا
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والقرعة والهبة و�ره وانطاع ح�ى تصل ا�� البحر بالقرب من جبل منيفة 

 .“وهذا ا�خط مشار اليھ باللون األخضر �� ا�خر�طة امل�حقة ��ذه األتفاقية

الدولة البالد العر�ية و “ �� كتابھ ،�� تحليل ساطع ا�حصري لهذه األتفاقية

ببقاء الكو�ت تحت  أو�ح أنھ وان �انت األتفاقية قد سلمت“ العثمانية

أال أن بقية املواد قد جعلت من هذه السيادة  ،السيادة الدولة العثمانية

ف�ي تحظر ع�� الدولة العثمانية التدخل ��  ،مجرد سيادة رمز�ة أو أسمية

شؤون الكو�ت الداخلية وا�خارجية، األمر الذي الي��ك للسيادة العثمانية 

لهذه األتفاقية بقولھ أ��ا لم  ثم يختم ساطع ا�حصري تحليلھ .أي مع�ى

 ت��ك �� الكو�ت أي أثر للسيادة العثمانية سوى �لمة السيادة.
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 تنصل رسالة طارق عز�ز من اع��اف نوري السعيد بالكو�ت -٤

 ١٩٣٢أج��ت ا�حكومة ال��يطانية رئيس وزراء العراق عام “ ورد �� الرسالة

��  ،داد حول وصف ا�حدودع�� اجراء م�اتبات مع املعتمد ال��يطا�ي �� �غ

ضوء مسودة األتفاقية املق��حة ب�ن ا�حكومت�ن العثمانية وال�ي لم توقع 

 .“ �سبب اندالع ا�حرب

�ان اع��اف نوري السعيد هو األع��اف العرا�� األول بالكو�ت وورد ذلك �� 

 ١٩٣٢تموز  ٢١رسالة ا�� املندوب السامي ال��يطا�ي الس�� همفري بتأر�خ 

 �ان نصھ:

أظن بأن سعادتكم توافقون ع�� أن الوقت قد حان لتأكيد ا�حدود 

فأنا ارجوا أن تتخذوا األجراءات  ،املوجودة ب�ن العراق والكو�ت. ولهذا

الضرور�ة ألخذ موافقة السلطات املسؤولة �� الكو�ت ع�� تفصيالت 

(من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم  :ا�حدود املوجودة ب�ن البلدين

الشمال ع�� طول الباطن ا�� نقطة تقع جنو�ي خط العرض الذي باتجاه 

يمر �� صفوان مباشرة وثم باتجاه الشرق لتمرجنو�ي آبار صفوان وجبل 

وذلك ح�ى التقاء خور الز���  ، سنام وأم قصر تاركة هذه املواقع ا�� العراق

ة و اما جز�رة ور�ة و�و�يان ومس�ان وفيلكة وعوهة وك�� وقار  .بخور عبد هللا

 .)وأم املرادم فأ��ا تتبع ا�� الكو�ت

ورد ا�حاكم الكو��ي برسالة موجهة ا�� ا�حاكم ال��يطا�ي �� الكو�ت مؤرخة 

 \٨\٩( استلمنا ب�ل سرور رسالتكم السر�ة ��  :جاء ف��ا ١٩٣٢\٨\١٠�� 

وأخذنا علما بمحتو�ا��ا وأستلمنا كذلك ترجمة رسالة مؤرخة ��  ١٩٣٢

املندوب السامي �� العراق ا�� املقيم السيا��ي ��  موجهة من ١٩٣٢\٧ \٢٥

املوجهة من دولة ١٩٣٢\٧\١٢.) وترجمة الرسالة املؤرخة ��.. ا�خليج (

رئيس وزراء العرا�� اعادة تأكيد �شأن ا�حدود العراقية  ،نوري باشا السعيد
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 ١٩٣٢ \٧\٣٠الكو�تية و الحظنا كذلك ايضا من رسالة املقيم السيا��ي �� 

 .د ال�ي اق��حها رئيس وزراء العراق قد حظيت بموافقة جاللتھان ا�حدو 

عليھ نود اعالمكم بأننا نوافق ع�� اعادة تأكيد ا�حدود القائمة ب�ن العراق 

 )والكو�ت وفق ما �� موصوفة �� رسالة رئيس وزراء العراق

ال��يء الذي لم تذكره الرسالة أن نوري السعيد لم يصدر منھ اعالن يبطل 

 ألع��اف بحدود الكو�ت.فيھ هذا ا

 إن �ان العراق يرى أن بر�طانيا قد أج��ت نوري 
ً
كذلك كما سن�ى الحقا

السعيد ع�� هذه الرسالة فا��ا بالتأكيد لم تج�� سلطة البعث األو�� ع�� 

�انت املوافقة ع�� ما ورد  ١٩٦٣فالفقرة االو�� من اتفاق  ،املوافقة عل��ا

 .١٩٣٢�� رسالة نوري السعيد عام 
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 ١٩٣٨عن مطالبة الكو�تي�ن األنضمام ا�� العراق عام  -٥

 وامللك غازي 

خ طالبت شي“ ورد �� رسالة طارق عز�ز أن الكو�تي�ن ش�لوا كتلة وطنية

الكو�ت انذاك أحمد الصباح بوجوب �شكيل مجلس �شري�� يمثل احرار 

. و�� أول جلساتھ عام 
ً
ة طالب أعضاوه �عود ١٩٣٨الكو�ت فوافق مرغما

�انون األول  ٢١الكو�ت ا�� العراق األمر الذي لم يرق �حاكمها فاعلن �� 

 .“ حل املجلس ومالحقة اعضائھ واعتقالهم واضطهادهم ١٩٣٨

كتاب الدكتور  ��، ١٩٣٨عن حركة املجلس �� عام ، �� ح�ن ورد األ�ي

(قبيل ا�حرب  ١٩٣٨�� عام “ “ الرأي األخر :الكو�ت“ عبدهللا النفي��ي

ية الثانية) لم تكن ثمة ديمقراطية وال مشاركة �� ا�حكم والسلطة العامل

ال�ي قاد العمل الوط�ي ف��ا فئة التجار الذين  ١٩٣٨فحدثت حركة عام 

 ع�� واقعهم وع�� متطلبات عالجھ
ً
 .�انوا �� ذلك الوقت أك�� املواطن�ن وعيا

. اذ أعنف حركة سياسية �� تار�خ الكو�ت ا�حديث ١٩٣٨و�عت�� حركة عام 

 عن شدة وحرارة اندفاعها �انت حركة محددة األهداف ا�� حد 
ً
أ��ا فضال

 كب��. فقد �انت مطال��ا �اال�ي: 

 الديمقراطية واملشاركة الشعبية �� ا�حكم.  -١

 . ١٨٩٩العمل ع�� التخلص من النفوذ األستعماري املتمثل بمعاهدة  -٢

 لل -٣
ً
 صا�ح الوط�ي. �عديل أتفاقية الز�ت ع�� وجھ أك�� تحقيقا

 . “ املنادة بالوحدة ع�� الصعيد العر�ي -٤

الم�� الكو�ت ورد �� مذكرات خالد سليمان  ١٩٣٨نص رسالة أعضاء حركة 

حضرة صاحب السمو األم�� ا�جليل أحمد ا�جابر الصباح “ العدسا�ي و�انت

ادام هللا بقاه يا صاحب السمو ان االساس الذي با�عتك عليھ األمة لدى 

م من توليك ا�حكم هو (جعل ا�حكم بينك و�ي��ا ع�� اساس الشورى اول يو 
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ال�ي فرضها االسالم وم��ى عل��ا ا�خلفاء الراشدون �� عصورهم الذهبية). 

غ�� ان التساهل الذي حصل من ا�جانب�ن ادى ا�� تنا��ي هذه القاعدة 

االساسية كما ان تطور االحوال والزمان واجتياز البالد ظروفا دقيقة �عث 

املخلصون من رعاياك ان يبادروا اليك بالنصيحة راغب�ن التفاهم واياك 

ع�� ما يص�ح االمور و�درأ عنك وع��م وادي االيام وتقلبات الظروف 

و�صون لنا كيان بالدنا و�حفظ لنا استقاللنا، غ�� قاصدين إال ازالة 

الشكوى واصالح االمور من طر�ق التفاهم مع املخلص�ن من رعاياك 

ن اليك بطلب �شكيل مجلس �شري�� مؤلف من احرار البالد متقدم�

لالشراف ع�� تنظيم امورها. وقد و�لنا ام�� كتابنا هذا ليفاوضوك ع�� 

 ٣٠“ هذا االساس وهللا �عا�� �سأل ان يوفق ا�جميع ملا فيھ صا�ح البالد.

 .“ هـ جماعتك املخلص�ن١٣٥٧ر�يع الثا�ي 

 

ف��ا أي ذكر عن مطالبة باالنضمام  وكما هو وا�ح من نص الرسالة ال يوجد

 للعراق بل ع�� العكس ف�ي تؤكد ع�� أستقالل الكو�ت وحفظ كيا��ا.
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كذلك ورد �� مذكرات العدسا�ي نص الدستور الذي ساهم أعضاء ا�حركة 

تناقض  وال�ي ،�� صياغتھ رفع ا�� سمو األم�� لتوقيعھ، ومن فقراتھ املهمة

و�ت ذات سيادة مستقلة أراض��ا ال تتجزأ الك“ ،ما ورد �� رسالة طارق عز�ز

 . “ وال ين�ل عن ��ئ م��ا وش�ل حكمها نيا�ي

سيادة ا�حكم لذر�ة املغفور لھ “ وورد �� الباب الثا�ي للدستور عن ا�حاكم

 . “ الشيخ مبارك الصباح

استمر احرار الكو�ت “ وعن دور امللك غازي �� دعم ا�حركة ورد �� الرسالة

دة ا�� العراق وقد ابرقوا ا�� امللك غازي العديد من �� املطالبة بالعو 

بتدخل  ١٩٣٩اذار  ٧ال��قيات حيث طالبتھ احداها ال�ي اذ�عت �� �غداد �� 

ش . نحن �عي.. .تار�خنا يو�د ضم الكو�ت ا�� العراق.. “ امللك غازي بما نصھ

. ووصل األمر “ غازي ساعد اخوتك �� الكو�ت .. ونموت تحت العلم العرا��

ضد  ١٩٣٩اذار  ١٠ا�� اندالع انتفاضة عارمة نظمها شباب الكو�ت �� 

استعمل ف��ا حاكم الكو�ت السالح لتفر�قها  ،السلطة ا�حاكمة �� الكو�ت

والقى �عدد كب�� من املشارك�ن �� ال�جن. وقد حاول امللك غازي التدخل 

ر االطالق سراح املعتقل�ن وحذر شيخ الكو�ت بوجوب الكف عن مالحقة احر 

الكو�ت. وقد �عرض امللك غازي وا�حكومة العراقية انذاك ا�� ضغوط 

بر�طانية شديدة للكف عن املطالبة العراقية بضم الكو�ت ولهذا الغرض 

التقى السف�� ال��يطا�ي �� �غداد بي��سون عدة مرات و�ش�ل سري مع امللك 

 .“ غازي قبيل وفاتھ للضغط عليھ �ي يكف عن املطالبة بالكو�ت

ما خالد العدسا�ي �� مذكراتھ فيتحدث عن شكر أعضاء ا�حركة لدعم أ

اذاع راديو “ امللك لهم ولم يورد ذكر لرغبتم باالنضمام للعراق حيث دون 

قصر الزهور برقية واردة إليھ بامضاء خالد العدسا�ي هذا فحواها (حضينا 

اد أر بالدستور أيد هللا امللك) فاندهشت لذلك وعلمت أن الذي زورها ع�� 

 إ�� مدير ال��ق وال��يد أطلب منھ 
ً
االيقاع �ي لدى آل الصباح، فذهبت فورا
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اخباري عن الذي سلمهم ال��قية 

فأفهم�ي ا��م �عرفون الذي سلمها 

غ�� اذن ولكن البوح باسمھ من لهم، 

رسمي أمر غ�� جائز قانونا، فاكتفيت 

برقية إ�� اذاعة قصر الزهور بارسال 

�م ية ال�ي وصل�انب��م ف��ا ان ال��ق

نفس الليلة مزورة ع��. و�� باسمي 

اذاعة قصر الزهور اذاعت برقية 

استغاثة موقعة بـ (سكرت�� كتلة 

الشباب) ف��ا وصف مؤثر ل�حيف 

الشباب والضغط ع�� الذي يقع ع�� 

ا�حر�ات جميعا وما إ�� ذلك، 

وسكرت�� كتلة الشباب هو الشاب أحمد ز�د السرحان. و�� الصباح ارسل 

مدير االمن ع�� أنا وأحمد السرحان وهناك تو�� فهد �� ا�خليفة الصباح ع

وقد اقتنعوا بقوة حج�ي وأما أحمد فا��م طلبوا منھ السالم أخذ إفادتنا، 

ارسال برقية ينفي ف��ا ال��قية املنسو�ة اليھ. وعندئذ برز عبداللطيف 

اب الشب الثنيان واع��ف لهم انھ هو مرسل ال��قية النھ (سكرت�� كتلة

الفخري) وملا خرج م��م �عثوا اليھ يطلبون منھ ا�حضور ثانية وتوقيع 

اع��اف كتا�ي باالرسال فلم يذهب وانما ارسل االع��اف املطلوب. �ان األم�� 

قد انذر املجلسيون �عد برقية عبداللطيف الثنيان ال�ي ط��ها ا�� اذاعة 

تور اذا �انت االمور قصر الزهور انھ سيمنع املجلس ح�ى من مناقشة الدس

ستجري ع�� هذا املنوال وقد رأى �عض األعضاء حيال ذلك ان يرسل 

املجلس برقية ا�� اذاعة قصر الزهور �� �غداد بما معناه (ان أعضاء 

املجلس التشري�� يؤملون الوصول مع األم�� ا�� اتفاق �شأن الدستور 

بيھ ��ا بمثابة تنلصا�ح البالد) واملقصود ��ذه ال��قية ترضية األم�� ال

لالذاعة بتوقيف ا�حمالت ال�ي استمرت �ش��ا ع�� الوضع ال��ئ بالكو�ت. 

۱۲۸۳ 
 



وقد تردد األعضاء اآلخر�ن �� قبول ارسال مثل تلك ال��قية ال��ا �سد املنفذ 

الوحيد الذي يأت��م منھ النصر غ�� ان األول�ن اقنعوهم بااللزام. وملا عرض 

�ن ان يكذبوا �� نفس ال��قية جميعا اذاعة األمر ع�� األم�� طلب من املجلسي

قصر الزهور عن تردي ا�حالة �� الكو�ت وملح لهم بحل املجلس ما لم يفعلوا 

ذلك و�ان الوسيط �� هذا سمو الشيخ عبدهللا السالم، غ�� ان املجلسي�ن 

عند ذلك غضبوا واعلنوا ا��م عدلوا عن ارسال اية برقية بأي مع�ى �ان 

ورت ا�حالة واستمرت اذاعة قصر الزهور تذ�ع ال��قيات ا�� االذاعة، فتط

ا�حماسية الكث��ة من جميع نوا�� العراق الداخلية و�لها �ستصرخ امللك 

الف�ى (غازي األول) طالبة اليھ أمر ا�جيش العرا�� بالزحف ع�� الكو�ت 

لضمها ا�� العراق بصف��ا اللواء ا�خامس عشر من ألو�ة العراق االقليمية 

ر تبادل برقية برموز اصطالحية بيننا و��ن رفاقنا املوجودين بالبصرة ع�� اث

ذهب �ل من السيد ع�� سيد سليمان ومشعان ا�خض�� وخالد 

العبداللطيف وقاسم الصقر و�وسف العدسا�ي و�اتب هذه السطور �� 

سيارة ا�� الروضت�ن حيث التقينا هناك �عبدهللا ا�حمد الصقر 

ن من البصرة �� سيار��ما خصيصا ملقابلتنا، وعبداللطيف الثنيان قادم�

و�غدينا معا وتبادلنا املعلومات واآلراء ال�ي تتصل بحوادث الكو�ت وموقف 

رجاالت العراق وهيئاتھ العليا من القضية ثم رجع الطرف�ن �ل من حيث 

ا�ى وقد طلب رفاقنا �� العراق تحر�ر رسال�ي شكر ا�� رئيس حكومة العراق 

عيد وصاحب ا�جاللة امللك غازي ع�� موقف العراق السيد نوري الس

حرر ١٣٥٨محرم  ٩الطيب من قضية ا�حر�ة �� الكو�ت. يوم الثالثاء �� 

أعضاء املجلس التشري�� الذين حضروا جلستھ اليوم الرسالة اآلتية: 

حضرة صاحب ا�جاللة امللك غازي األول ملك ١٣٥٨محرم  ٩الكو�ت �� يوم 

هللا بقاه السالم عليكم ورحمة هللا، و�عد فان اول اململكة العراقية ادام 

واجبات أعضاء مجلس األمة التشري�� وممث�� البالد الشرعي�ن ان يرفعوا 

للسدة امللكية اسمى عواطفهم الطافحة بالشكر واالمتنان ا�خالص 

للمسا�� ا�جليلة الفعالة املستوحاة من روحكم الهاشمية ونخوتكم 
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 و�ت العر�ية ونصرة ابنا��ا االحرار �� سبيل تحقيقالعر�ية لتأييد قضية الك

االما�ي املش��كة للوصول ا�� الهدف االك��، ابقاكم هللا رمزا خالدا لعز 

العرب وفالحهم. و��� ذلك تواقيع ثالثة عشر عضوا الذين حضروا ا�جلسة، 

أما السبعة الباقون فا��م �انوا متغيب�ن عن ا�جلسة و�عضهم خارج 

 . “ الكو�ت

رئيس الوزراء األسبق عن “ س��ة وذكر�ات“ ورد �� مذكرات نا�� شوكتو 

 طلب امللك غازي سوق قوة عسكر�ة الحتالل الكو�ت ومن أفشل مشروعھ

 وتحيط ،�ان للملك غازي محطة بث السلكية �ستعملها من قصر الزهور “

وف��ا ا�جاسوس األملا�ي امل��دي باللباس  ،بھ عصبة ف��ا القومي القح

والظاهر أن هذه ا�جماعات �انت تؤثر فيھ  ،وف��ا السافل الغر ،القومي

و�� أحدى الليا�� املعروفة قرر امللك احتالل  .وتوجهھ الوجهة ال�ي تر�دها

فأصدر أوامره ا�� رئيس أر�ان ا�جيش بتنفيذ هذا األمر باألحتالل.  ،الكو�ت

 �و�� الوقت نفسھ اتصل بمتصرف لواء البصرة ع�� محمود الشيخ ع�

 
ً
وطلب اليھ أن �سند قطعات ا�جيش العرا�� املرابطة �� البصرة  ،هاتفيا

 الحتالل الكو�ت.

 بو�الة رئاسة الوزارة ألن نوري السعيد �ان ما يزال �� 
ً
كنت ما أزال قائما

 طلبت ل�حضور �� البالط املل�ي ،و�� صبيحة اليوم الثا�ي اإل�عاز ،لندن

ان رشيد عا�� كال من وز�ر الدفاع وجدت �� غرفة رئيس الديو  ،فلما حضرت

  ،ووكيل رئيس أر�ان ا�جيش،ظھ الهاشمي
ً
أن  :فبادر�ي طھ بالكالم قائال

 امللك اتصل برئيس

أر�ان ا�جيش وامره أن يحتل الكو�ت كما طلب من متصرف البصرة تيس�� 

ولكننا لم ننفذ األمر لعلمنا أنھ  :هذا األحتالل. واضاف طھ ا�� كالمھ هذا

 وعليك أن تتدارك األمر و�عا�جھ. ،مسيات املعروفةصدر �� األ 
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وصل امللك ا�� بالطھ �عد الساعة العاشرة. ع�� عادتھ. فدخلت عليھ �عد 

فاستقبل�ي بأدبھ املعهود ثم سأل�ي ماذا فعلتم الحتالل  ،اإلستئذان األصو��

 ؟الكو�ت

ان �وانما �لمت رئيس أر  ،قلت لھ أنك لم ت�لم�ي يا سيدي �� هذا املوضوع

 
ً
 وجاللتك �علم أن امللك  ،ا�جيش رأسا

ً
كما اتصلت بمتصرف البصرة هاتفيا

ورئيس الوزراء  ،مصون غ�� مسوول. والسيما �� مثل هذه األمور ا�خط��ة

ما يزال �� لندن من أجل قضية فلسط�ن وانا �غيابھ ال أستطيع أن أقدم 

 ئب، فأن كنتع�� مثل هذا األجراء ا�خطر وا�خط�� ألن املسوول األص�� غا

 ع�� ما أمرت تنفيذ ما أمرت بھ
ً
 ليعود  ،مصرا

ً
فأ�ي سأبرق ا�� لندن حاال

 ولكن من واج�ي أن ألفت نظر جاللتك ا�� نقطت�ن هامت�ن 
ً
ا�� �غداد فورا

أولهما أنھ ليس من املص�حة أن �ستد�� نوري من لندن  :�� هذا املوضوع

 ٢٤ن احتالل الكو�ت خالل ألنھ قائم بمهمة خط��ة، والثانية أن �� األم�ا

 ساعة.

 من بر�طانيا وايران والسعودية سيقفون 
ً
ولكن هل �عتقد جاللتك أن كال

أ��م سينقمون علينا أشد  ؟مكتو�� األيدي و�رحبون ��ذا العمل ا�جسيم

فهل جاللتك مستعد ملحار�ة  ،النقمة و�قومون باجراءات ال قبل لنا عل��ا

اك ضرورة لكالم أطول فقد قال جاللتھ ثالث دول �� آن واحد؟ لم تكن هن

 
ً
 وج��ا

ً
طيب لننتظر عودة نوري وال حاجة لالست�جال. فعدت ا�� غرفة  :قوال

رئيس الديوان وقصصت ع�� املوجودين ما حدث فأرتاح ا�جميع وان��ت 

 .“ القضية �سالم وا�حمد �
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 عن محاولة نوري السعيد ضم الكو�ت ا�� العراق-٦

ة من اع��اف نوري السعيد با�حدود مع الكو�ت �عد أن تنصلت الرسال

ووز�ر خارجية األتحاد توفيق “ ذكرت أن رئيس الوزراء نوري السعيد

السو�دي مسألة الوحدة مع الكو�ت مع سلو�ن لو�د وز�ر ا�خارجية 

. وعند ز�ارة شيخ الكو�ت عبدهللا 
ً
ال��يطا�ي أال أن االن�ل�� رفضوا ذلك أيضا

أثار معھ ملك العراق فيصل الثا�ي  ١٠/٥/١٩٩٥٨� السالم الصباح �غداد �

 ،ورئيس ا�حكومة نوري السعيد مسألة انضمام الكو�ت ا�� األتحاد العر�ي

و�ان جواب شيخ الكو�ت بأنھ البد أن �ستش�� األن�ل�� ويستطلع رأ��م �� 

 “ ذلك

 

 

۱۲۸۷ 
 



موقف حزب البعث من مطالبة عبد الكر�م قاسم بضم  -٧

 الكو�ت 

والذي لم تذكره رسالة طارق ، طالب شبيب موقف ا�حزبورد �� مذكرات 

انذاك كنت “ من مطالبة عبد الكر�م قاسم بضم الكو�ت حيث قال ،عز�ز

 �� القيادة القومية �حزب البعث العر�ي األش��ا�ي حيث جرى بحث 
ً
عضوا

 و�شر �� ال�حافة العر�ية وتضمن 
ً
 أعلن رسميا

ً
 قرارا

ً
املوضوع واصدرنا

  :املبدأ التا��

و�جب أن ال يكون هناك  ،أن الدول العر�ية �لها أجزاء �� وطن عر�ي واحد

قرار بضم جزء ا�� جزء بالقوة و�صورة �عسفية. وان قرار التوحيد يجب 

أن يتم بموافقة �ل األجزاء ال�ي تقرر الوحدة أو التوحيد أو التعاون وان 

خلية طراف الدا�ستند املوافقة ا�� استفتاء األرادة الشعبية ا�حرة ب�ن األ 

فنحن ضد قرارات الضم. وهذا ما سار عليھ حزب البعث عند استالمھ  ،ف��ا

. كما أن ١٩٦٣السلطة �� العراق، واصبح موقفنا الرسمي املعلن عام 

حر�ات أخرى حليفة أخذت املوقف ذاتھ مثل حركة القومي�ن العرب ال�ي 

اية صلة  ونفت أن يكون لهكذا عمل ،استنكرت مطالبة قاسم بالكو�ت

 .“ بالوحدة العر�ية املنشودة
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 اع��اف سلطة البعث االو�� بأستقالل الكو�ت -٨

 ع�� أتفاقية عام 
ً
 سريعا

ً
وال�ي اع��ف  ١٩٦٣مرت رسالة طارق عز�ز مرورا

 وحاول التنصل ،“ باستقالل الكو�ت وسياد��ا التامة ع�� حدودها“ العراق

لسابقة �غداد �� ظل ظروف سياسية زار رئيس وزراء حكومة الكو�ت ا“ م��ا

 ،١٩٣٢وصدر بيان مش��ك استند ا�� م�اتبات عام  ،مضطر�ة �� العراق

غ�� أن املجلس الوط�ي لقيادة الثورة كأع�� سلطة �شريعية �� العراق 

 .“ لم يصادق ع�� البيان املذكور  ١٩٦٣و�موجب الدستور املوقت لعام 
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جرت “ اق باستقالل الكو�ت�ان نص البيان والذي اع��ف فيھ العر 

املباحثات ب�ن الوفَدين، �� جو مفعم بالود األخوي، والتمسك برابطة 

 من 
ً
العرو�ة، والشعور بأواصر ا�جوار، وتحسس املصا�ح املش��كة. وتأكيدا

الوفَدين املجتمَع�ن عن رغب��ما الرا�خة �� توطيد العالقات، ملا فيھ خ�� 

 با�حاجة إلصالح ما ران البلَدين، بو�� من األهداف العر 
ً
�ية العليا. وإيمانا

ع�� العالقات العراقية ـ الكو�تية، نتيجة موقف العهد القاسمي البائد 

 بما 
ً
تجاه الكو�ت، قْبل إشراق ثورة الرا�ع عشر من رمضان املباركة. و�قينا

�ن 
َ
يمليھ الواجب القومي، من فتح صفحة جديدة من العالقات ب�ن الدولت

�ن،
َ
تتفق وما بي��ما من روابط وعالقات، ينحسر ع��ا �ل ظل لتلك  العر�يت

 من إيمان 
ً
ا�جفوة، ال�ي اصطنعها العهد السابق �� العراق. وانطالقا

لع ا�جانب 
َّ
�ن بذاتية األمة العر�ية، وحتمية وحد��ا. و�عد أن اط

َ
ا�حكومت

لقي بمجلس األمة الكو��ي، بت
ُ
ر�خ االعرا�� ع�� بيان حكومة الكو�ت، الذي أ

، والذي تضمن رغبة الكو�ت �� العمل ع�� إ��اء االتفاقية ١٩٦٣أبر�ل  ٩

 املعقودة مع بر�طانيا، �� الوقت املناسب. اتفق الوفدان ع�� ما ي��:

: �ع��ف ا�جمهور�ة العراقية باستقالل دولة الكو�ت، وسياد��ا التامة، 
ً
أوال

، والذي ١٩٣٢يوليھ  ٢١بحدودها املبينة بكتاب رئيس وزراء العراق، بتار�خ 

 .١٩٣٢أغسطس  ١٠وافق عليھ حاكم الكو�ت، بكتابھ املؤرخ �� 

: �عمل ا�حكومتان ع�� توطيد العالقات األخو�ة ب�ن البلَدين 
ً
ثانيا

�ن، يحدوهما �� ذلك الواجب القومي، واملصا�ح املش��كة، والتطلع 
َ
الشقيق

 إ�� وحدة عر�ية شاملة.

: �عمل ا�حكومتان ع�� إ
ً
قامة �عاون، ثقا�� وتجاري واقتصادي، ب�ن ثالثا

 ،
ً
 لذلك، يتم، فورا

ً
البلَدين، وع�� تبادل املعلومات الفنية بي��ما. وتحقيقا

 ع�� 
ً
تبادل التمثيل الدبلوما��ي ب�ن البلَدين، ع�� مستوى السفراء. وإشهادا

ي الوفَدين ع�� هذا املحضر ع �لٌّ من رئي��َ
ّ
 .“ ذلك، وق
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ع��اف العراق باستقالل الكو�ت ذكرها محمد �ان هناك خلفية سبقت ا

حسن�ن هي�ل �� كتابھ حرب ا�خليج حيث جرى نقاش ب�ن أعضاء وفد من 

�انت “ العراق والرئيس املصري جمال عبد الناصر عن الكو�ت حيث ذكر

وجرى توزيع ��خ منھ ع�� قيادة  ،ا�جلسة م�جلة وقد تم تفريغ محضرها

و�ان الوفد العرا��  ،واملخابرات العامة القوات املس�حة ووزارة ا�خارجية

يحفظ عن ظهر قلب �ل ا�حجج والوقائع التار�خية والوثائق ال�ي �عزز 

و�ان �جمال عبد الناصر رأي مختلف وقد شرحھ ع�� النحو التا��  ،دعاو�ھ

ا فنحن وقفن ،قال: انكم �علمون بالطبع اننا لنا رأي أخر �� هذا املوضوع

اننا لم نفعل ذلك عن  ،ندما أراد أن يضم الكو�تضد عبد الكر�م قاسم ع

كما قال البعض �� العراق وق��ا. وانما اتخذنا ،عداء لعبد الكر�م قاسم

ألن ف��ا ما لم يكن  ،موقفنا ع�� أسس موضوعية أر�د أن اشرحها لكم أالن

 �� ذلك الوقت
ً
 ا�جهر بھ علنا

ً
سوف تكون �ارثة اذا تحقق للناس �� “ ممكنا

قة أ��ا تخلصت من الوجود األنجل��ي السافر ل�ي يبتلعها العالم هذه املنط

وقد سمعت وقرأت  ،العر�ي الواسع. وانا مستعد أن اتفهم �عض دعاواكم

ولك�ي أقول لكم �� منت�ى الوضوح أن ماتطلبونھ فات  ،الكث�� من وثائقكم

 �أن االنجل�� لم �عودوا وحدهم � .أوانھ بحكم ا�حقائق العر�ية والدولية

وانما هذه السيطرة انتقلت أك�� ا�� يد  .السيطرة ع�� ب��ول ا�خليج

األمر��ان، فاذا أراد أحد أن يضم دولة �� ا�خليج ع�� غ�� ر��ى أهلها، 

 أنھ سيواجھ قوة الواليات املتحدة. أن األتحاد 
ً
فيجب أن �عرف سلفا

تا�� و�ال ،السوفي�ي نفسھ �سلم للغرب بأهمية ب��ول ا�خليج بالنسبة لهم

 أ��ا ضد 
ً
يجب أن �عرف أن هذه املعركة فوق طاقتنا. واقول لكم أيضا

مص�حتنا الننا يجب أن ��جع شعوب ا�خليج ودولھ ع�� األطمئنان �� ظل 

حركة القومية العر�ية. أن وجود الب��ول وال��وة املتولدة منھ سوف يفرض 

اعل التفحدوث تنمية ع�� نطاق أوسع ت��ز معھ قوة شعبية كب��ة يمكن ب

معها أن يتحقق نوع من التعاون الوثيق أقوى مائة مرة من الوحدة 
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  ،الدستور�ة. اننا كنا �� وحدة أندماجية مع سور�ا
ً
 واحدا

ً
 ولكن ،وكنا بلدا

  ،ألن التفاعل ب�ن الناس لم يحدث
ً
 “ فان األنفصال جاء سهال

يذكر أن األتفاقية لم تصدق من قبل مجلس قيادة الثورة ليس لعدم 

بل ألن العراق ب�املھ دخل �عدها �� دوامة من ا�خالفات  ،وافقتھ عل��ام

 ١٨�سببت بفراغ سيا��ي لم ينتھ أال �عد سقوط حكم حزب البعث �� 

أن مسألة خضوع اتفاق ما للتصديق أو عدمھ .١٩٦٣�شر�ن الثا�ي عام 

يتوقف ع�� نية األطراف املعنية وهذه �ستفاد من الظروف والقرائن 

 أو يقيم وموضوع األ
ً
تفاق. وال يخفى أن املحضر املتفق عليھ، ال يرفع حدودا

أخرى م�ا��ا، وال �عدو بالنسبة ملسألة ا�حدود كونھ تقر�ر اع��اف بحدود 

سبق األتفاق عل��ا. أن نية الطرف�ن املتعاقدين العراق والكو�ت قد 

 �عد التوقيع، وللداللة ع�� ذلك
ً
أن ف ،انصرفت لتنفيذ هذا املحضر فورا

معظم بنود املحضر قد تم تنفيذها مثل األع��اف، وتبادل التمثيل 

 واقامة اتفاقات تجار�ة واقتصادية. ،الدبلوما��ي

  )انت�ى(
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